
Te koop: 

Complete collectie van herinneringsmuseum 
 

Hans Becker ontwikkelde in de 25 jaar dat hij de directeur-
bestuurder was van ruim 30 woonzorglocaties van Humanitas in 
Rotterdam meerdere  nieuwe concepten. Eén ervan was het 
herinneringsmuseum. In de kelders van woonzorgcentra werden 
vele ruimtes ingericht zoals Nederland er vroeger uit zag. Zo 
verrezen keukens, winkeltjes, schoollokalen, kantoren en veel 
meer ruimtes, helemaal in de stijl van tientallen jaren geleden, 
gevuld met zorgvuldig geselecteerde oude spulletjes. Het bleek 
een gouden greep. De bewoners met dementie leefden op. Ook 
wierf Humanitas sindsdien makkelijker vrijwilligers. In 2010 

promoveerde mw. Bendien op de herinneringsmusea. Ook uit haar onderzoek blijkt veel toegevoegde 
waarde. Hans schreef over de ontwikkeling van herinneringsmusea binnen ouderenzorgorganisaties een boek 
onder de titel ‘Verboden af te blijven’. 
Hans ging in 2011 met pensioen bij Humanitas. Toen hij in 2016 op 75-jarige leeftijd weer een klein 
woonzorgcentrum begon in Rozenburg, moest daar natuurlijk ook een herinneringsmuseum komen. Samen 
met zijn zus richtte Hans het herinneringsmuseum van deze ‘Residence Roosenburgh’ helemaal in.  
 

Per 1 januari 2021 is Hans met de Residence Roosenburgh gestopt. Daardoor is dit complete 
herinneringsmuseum nu ‘over’. Graag ziet hij dat de collectie bij elkaar blijft. Daarom hoopt hij dat een 
zorggroep of andere organisatie de complete collectie overneemt, zodat ook hun bewoners kunnen genieten 
van de toegevoegde waarde hiervan.  Deze toegevoegde waarde is er overigens niet alleen voor mensen met 
dementie. Ook voor ‘gewone’ ouderen vormen de oude spullen een bron voor onderling contact en leuke 
gesprekken. De inboedel vervult de rol van ‘talking pieces’; zorgt voor meer reuring en sociaal contact. 
 

Het is alweer een jaar of 15 geleden, toen ik voor het eerst in aanraking kwam met een herinneringsmuseum. 
Dat was bij Humanitas in Rotterdam, locatie Acropolis. Ik werd rondgeleid door Hans Becker en een meisje van 
een jaar of 9. Het meisje vertelde dat haar oma in dit verpleeghuis woonde en dat ze vroeger niet veel op visite 
kwam omdat haar oma zo stil was en de tijd zo langzaam ging. Het meisje vertelde dat zij wel op vaak visite 
kwam sinds ze met haar (dementerende) oma samen naar het geheugenmuseum ging: “Mijn oma vertelt dan 
alle verhalen over vroeger waar haar hoofd mee vol zit, zo leuk”. 
 
Ik heb de toegevoegde waarde van de herinneringsmusea met mijn eigen ogen gezien. Vaak zag ik mensen 
met dementie weer helemaal ‘open gaan’. Personeel, vrijwilligers en familieleden vonden het geweldig. Ook 
(dementerende) ouderen uit de buurt hadden hiermee een laagdrempelige reden om het woonzorgcentrum te 
bezoeken. Ik hoop dan ook van harte dat deze unieke collectie elders in de Nederlandse dementiezorg een plek 
krijgt.   
 
 
                                                                                                          Ruud Dirkse, dementiespecialist 
 

 

Het herinneringsmuseum is zorgvuldig samengesteld. De breedheid van de collectie is enorm, zoals blijkt uit 
de fotocollage op de achterkant van dit A4’tje. De totale collectie omvat meerdere grote vrachtwagens vol 
spullen! 
 
Heeft u belangstelling om deze collectie over te nemen, neem dan contact  
op met Hans Becker, 06-51329046 of Ruud Dirkse, 06-22304833. 
Hans en Ruud adviseren graag bij de realisatie van uw herinneringsmuseum!  
Ook kunt u eventueel van deze collectie op meerdere locaties ‘kleinere’ 
herinneringsmusea maken.  



 


