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Truus Kardol, Ank van Pagée en Sylvain Cosijns

Indrukwekkend 
in hun  
schrikbarendheid 

In het kader van het Madness & Arts Festival in Haarlem toont Stichting Collectie De 

Stadshof uit zijn brede outsiderkunstcollectie werk van twee artistiek begaafde vrou-

wen uit een periode van grote geestelijke nood. Uit het oeuvre van Truus Kardol kie-

zen we de krachtige portretkoppen in zwarte tekenmaterialen als krijt, vetkrijt en 

potlood. Ank van Pagée geeft uiting aan haar moeizame omgang met het leven via 

schokkende schilderingen in vetkrijt en gouache, in bonte kleuren die pijn doen aan 

de ogen. Hier wordt geen melancholie, uitbundigheid of een benauwende droom uit-

gedrukt, het enige en onontkoombare thema is de angst.

Geheel in contrast met de schreeuwende expressie van Kardol en Van Pagée is er 

verstild werk te zien van Sylvain Cosijns, een eeuwige zwijger die op latere leeftijd zijn 

uitdrukkingswijze vond, uit de outsiderverzameling van Museum Dr. Guislain in Gent. 

Frans Smolders

Ank van Pagée  

(Nederland, 1956 – 1995), 

zonder titel, ca.1990-95, 

65 x 50cm, vetkrijt op papier, 

collectie De Stadshof.

Ank van Pagée  

(Nederland, 1956 – 1995), 

zonder titel (zelfportret), 

1994, 65 x 50cm,  

vetkrijt op papier,  

collectie De Stadshof.
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De Nederlandse stichting Collectie De Stadshof verzamelt 
sinds 1985 kunstwerken die gemaakt zijn buiten het offici-
ele kunstcircuit. De collectie was in de jaren ’90 tentoon-
gesteld in Zwolle, en is sinds 2002 in langdurig bruikleen 
bij het Gentse Museum Dr. Guislain. Bovendien organi-
seert Stichting Collectie De Stadshof regelmatig exposities 
uit de enorme verzameling op andere kunstlocaties. 

Onder de noemer ‘outsiderkunst’ schaart De Stadshof 
naïeve kunst, art brut, art singulier en  visionary art. De 
Stadshof bindt zich principieel niet aan een strenge afbake-
ning van de grenzen van het verzamelterrein, omdat die 
grenzen bewegelijk zijn. De ervaring van telkens nieuwe 
ontdekkingen –verborgen werelden- en de voortgaande 
discussies over de aard van de outsiderkunst hebben dat 
geleerd.

De Stadshof beschouwt outsiderkunstenaars als een catego-
rie van beeldende kunstenaars met verbeeldingskracht en 
artistiek talent, aantoonbaar bezeten van een drang tot zeer 
persoonlijke expressie, niet gestuurd door de buitenwereld, 
de kunstmarkt, de kunstgeschiedenis, de contemporaine 
kunst of andere outsiders. Het oeuvre van iedere kunste-
naar kan niet anders dan als een in zichzelf besloten schep-
ping worden opgevat. Qua stijl, inhoud en 

materiaalgebruik past het werk meestal niet in conventio-
nele kunstkaders (van volkskunst tot avant-garde). De 
maker noemt zichzelf helemaal geen outsider en alleen dan 
kunstenaar wanneer hem dat door anderen wordt ingege-
ven. En hij is bepaald niet altijd blij met zijn ‘ontdekking’ 
omdat ongewenste aandacht van buiten hem van zijn werk 
afhoudt.
De outsiderkunst is eerder een uiting van de homo ludens, 
die bewijst dat ook buiten de kunstopleiding en de kunst-
geschiedenis artistiek hoogstaande kunst wordt gemaakt. 

In Nederland wordt outsiderkunst veelal gelijkgesteld met 
beeldend werk uit ateliers en galeries die zijn verbonden 
aan instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. 
Geplaatst in internationaal perspectief is deze associatie te 
eng. Daar wordt de term gezien als een koepelnaam voor 
werk van artistiek hoog niveau dat uit eigen aandrang en 
op allerlei plekken buiten de reguliere kunstcircuits wordt 
gemaakt.
Zo kan van de kunstenaars in collectie De Stadshof op zijn 
hoogst van iets meer dan een derde van de ca. 130 kunste-
naars worden gezegd dat hen iets ‘mankeert’ of ooit man-
keerde, waarbij nog in het midden wordt gelaten of het 
gaat om aangeboren, langdurige of kortstondige aandoe-
ningen.

Stichting Collectie De Stadshof hanteert artistieke kwali-
teit, originaliteit, individualiteit en zeggingskracht als voor-
naamste selectiecriteria voor een verzameling die zij 
nadrukkelijk als kunstcollectie naar buiten wil brengen. 
Sommigen vinden medische, sociale en psychologische 
gegevens van belang voor de waardering van deze kunst. 
Anderen vinden dat nou juist een voorbeeld van romanti-
sering, stigmatisering, ‘aapjes kijken’ die voortdurende uit-
sluiting bevordert. Omdat de selectie van deze kunstenaars 
met deze werken aansluit bij het thema Madness & Arts 
geven we een korte biografische schets van elk van de drie 
exposerende kunstenaars.

Truus Kardol (1934 – 1994) is een intelligente en artistiek 
begaafde jonge vrouw als zij in 1953 psychisch instort en 
wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Na haar 
herstel vindt ze werk als stofontwerpster en gaat ze stude-
ren in Den Haag aan de Academie voor Beeldende 
Kunsten en de Vrije Academie voor Kunsten. Na nieuwe 
inzinkingen wordt zij in 1962 opgenomen in de instelling 
Hulp en Heil te Leidschendam. Daar tekent Kardol reeksen 
(zelf-)portretten, in zwart-wit, soms agressief op het papier 
gesmeten. Ook zijn er tientallen snelle kleurige schilderin-
gen van maskerachtige koppen die overgaan in planten en 
bomen, waarbij de grote starende ogen het langst zichtbaar 
blijven. De landschappen, die ze maakt, zijn bizar met 
voortwoekerende groeisels in felle kleuren of van een dorre 
kaalheid.

Dat deze werken gemaakt zijn en bewaard zijn gebleven is 
te danken aan de psychiater prof. Dr. Johannes Herbert 
Plokker. Als een van de eersten liet hij in Nederland een 
atelier voor creatieve therapie inrichten. Dat gebeurde 
omstreeks 1955 in Hulp en Heil. In 1962 promoveerde 

Plokker op zijn studie Geschonden Beeld: Beeldende expressie 
bij schizophrenen. Er verscheen direct een handelseditie in 
vier talen, waardoor Plokker een grote invloed uitoefende 
op zijn internationale vakbroeders. Plokker bewaarde teke-
ningen van patiënten en in 1995 schonk de familie Plokker 
de meer dan 1100 tekeningen en schilderijen aan de 
Stichting Collectie De Stadshof.

Hoewel Plokker weigerde de tekeningen van zijn patiënten 
als kunst te zien, prees hij Kardols vaste hand, krachtige stijl, 
goede vormgeving en fraai kleurgebruik, en was in enkele 
gevallen zelfs bereid te spreken van ‘een werkelijk kunstwerk 

Truus Kardol (Nederland,  

1934 – 1994), zonder titel, 

ca.1962, 50 x 65cm, waskrijt 

op papier,  

collectie De Stadshof,  

collectie Plokker.

Sylvain Cosijns (België, 1932), 

4 figuren, ca.2000, 

116,5 x 77cm, vetkrijt op papier,  

collectie Museum Dr. Guislain.

Truus Kardol (Nederland, 

1934 – 1994), zonder titel, 

ca.1962-64, 65 x 50cm,  

potlood op papier,  

collectie De Stadshof,  

collectie Plokker.
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van treffende originaliteit’. De expressieve kracht die uitgaat 
van Kardols werk is inderdaad frappant, of het nu gaat om 
de soms overrompelende, gewelddadige of hallucinerende 
tronies die zij met hoge snelheid en veel gevoel voor volume 
aan het papier toevertrouwde, of om de imaginaire, verstilde 
werelden van exotische planten en landschappen die zij met 
groot gevoel voor kleurcombinaties schilderde.

Ank van Pagée (1956 – 1995) brengt haar jeugd door tus-
sen de boeken van haar moeders antiquariaat in Den 
Bosch. Vanaf 1979 heeft zij haar eigen antiquariaat in 
Deventer. De boeken inspireren haar om te lezen, schrij-
ven, schilderen en tekenen. In deze periode maakt zij in 
gouache een serie kunstenaarsportretten. Het is een erega-
lerij van mensen die, zoals zij, worstelen met het leven. In 
hun directheid, trefzekerheid en spontaniteit doen zij toch 
vrolijk en esthetisch aan.
Vanaf 1989 nemen haar angsten toe. Zij wordt geteisterd 
door psychoses. Tekenen wordt een manier om zich staande 
te houden, te overleven. Tientallen grote waskrijttekeningen 
ontstaan, in felle kleuren die ongetwijfeld haar hevige emo-
ties weergeven. Ze zijn bijna multi-zintuiglijk. Het blad 
wordt volledig gevuld, als een mozaïek of tapijt, vlak, met 
zware contouren, zonder schaduw. De tekeningen lijken 
allemaal vanuit een centrum naar de randen van het papier 

toe uitgewerkt. Een maskerachtig gezicht doemt op, bloem-
kelken, kronkelende stengels en bladeren transformeren 
zich tot handen en voelsprieten. Stampers, zaaddozen en 
meeldraden omspelen het hoofd, als afhangend haar.

De composities zijn concentrisch, en daardoor weet ze de 
losse vormen -oog, mond, tand, arm met hand, borst- en 
de schrille kleurcontrasten tot een eenheid te brengen. En 
wat een energie: een bijna voelbare beweging door de cen-
trifugale kracht, door het gebruik van diagonalen en wer-
velende spiralen, door de patronen met stippen en de 
golvende lijnen, door het verschijnen en verdwijnen van 
vormen en restvormen, door de ten top gedreven kleurcon-
trasten roodgroen, oranjeblauw, paarsgeel. 

De ogen blijven je indringend aankijken: triest of ver-
schrikt, leeg of nadenkend. Met trefzekere toets weet zij de 
gezichtsuitdrukking te variëren. De mond is één grote 
angstschreeuw. Telkens dezelfde lange neus, die een geheel 
vormt met het voorhoofd. Het zijn lijdensportretten die 
Ank van Pagée van zichzelf heeft gemaakt. Ze kunnen dui-
delijk ook gelden als metafoor voor het lijden van ‘de 
mens’. In 1995 maakt Ank van Pagée een einde aan haar 
leven. In 1996 toont de Stadshof haar werk in een over-
zichtstentoonstelling ‘Petit Hommage Ank van Pagée’.

Sylvain Cosijns (1932) leeft en overleeft tot ongeveer zijn 
60e jaar in een groot isolement. Sindsdien heeft hij zijn 
eigen uitdrukkingswijze gevonden en tekent en schildert 
hij mensen als visionaire verschijningen. Hij heeft slechts 
een enkele visuele prikkel als een foto of reproductie nodig 
en dan is hij op weg. Zijn sterk gevoel voor compositie en 
zijn treffende penseelvoering zorgen voor een grote span-
ning in zijn doeken en tekenvellen. De gedrevenheid waar-
mee Sylvain Cosijns werkt, is groot. Ook zijn productie is 
groot, zonder dat die daarbij aan kwaliteit verliest. Cosijns 
is uitgesproken introvert. Hij gaat vastberaden zijn eigen 
weg en vertelt ons via zijn werk zijn verhaal, een verhaal 
van mensen onder elkaar. Fragiele figuren worden in een 
overgevoelige lijnvoering op papier of doek gezet. Niet 
alleen geïsoleerd, maar ook in een onderlinge relatie blijven 
ze broos en gesloten. 

www.outsiderart.nl

Frans Smolders is kunsthistoricus en tentoonstellingsma-
ker. Sinds 1995 als bestuurslid betrokken bij Collectie De 
Stadshof

Sylvain Cosijns (België, 1932), 

figuur, 2001, 100 x 70cm, 

vetkrijt op papier, collectie 

Museum Dr. Guislain. 
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Sylvain Cosijns (België, 1932), 

zonder titel, 102 x 72cm, 

vetkrijt op papier, collectie 

Museum Dr. Guislain. .


