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Vooraf 
 
De Nederlandse Stichting Collectie De Stadshof (hierna ‘de stichting’) verzamelt en 
bevordert al ruim 30 jaar ‘outsiderkunst’, kunstwerken die gemaakt zijn buiten het 
officiële kunstcircuit/en niet passen binnen de officiële kunstgeschiedenis, om ze ter 
beschikking te stellen voor museale en studiedoeleinden.1 De collectie was in de jaren 
’90 tentoongesteld in Museum De Stadshof te Zwolle, en is sinds 2002 in langdurig 
bruikleen bij het Museum Dr. Guislain in Gent. Stichting Collectie De Stadshof 
organiseert regelmatig exposities uit de omvangrijke verzameling (ca. 7000 werken) op 
andere kunstlocaties.  
 
De statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden van de stichting komen volledig 
overeen. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. 
De stichting geniet sinds 1995 erkenning als ‘algemeen nut beogende instelling’, is in 
2009 door de fiscus gecontroleerd en goed bevonden, en is per 1 januari 2012 
aangemerkt als een Culturele ANBI, d.w.z. dat de stichting voor minstens 90% het 
algemeen belang dient, meer specifiek op cultureel gebied. 
 
 
1. Bestuur en organisatie 

 
Het bestuur bestaat uit zes leden. Er is sprake van een onbezoldigd bestuur.  
 Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd, steeds in Utrecht.  
 
De samenstelling van het bestuur was eind 2016 als volgt: 
Dr. J.P. (Jos) ten Berge, voorzitter 
Drs. F.J. (Frans) Smolders, secretaris 
E.R. (Elly) Agterberg, penningmeester  
E.M. (Liesbeth) Reith, lid 
D. (Daan) van Beek, lid 
Mr. N. (Norbert) de Munnik, lid 

 
Frans Smolders werkt voor het vierde jaar als full time conservator. Hij is aangesteld 
aanvankelijk bij Stichting Maaike Koelemeij-Postma, en sinds juni 2016 bij Stichting 
Collectie De Stadshof. De conservator wordt bijgestaan door een 
verwervingscommissie. 
 
 

  

                                                
1 De Stadshof beschouwt outsiderkunstenaars als een categorie 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 kunstenaar kan niet anders dan als een in zichzelf besloten schepping worden 
opgevat. Qua stijl, inhoud en materiaalgebruik past het werk meestal niet in conventionele kunstkaders (van 
volkskunst tot avant-garde). De maker noemt zichzelf geen outsider en alleen dan kunstenaar wanneer hem dat 
door anderen wordt ingegeven. 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 kunstopleiding en kunstgeschiedenis artistiek hoogstaande kunst wordt gemaakt. 
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2. De werkzaamheden van de stichting 
 

• Vorming en instandhouding van de collectie 
Hoewel de stichting sinds 2010 beschikt over een bescheiden aankoopbudget, is 
collectie-uitbreiding nog steeds primair een zaak van schenkingen en bruiklenen van 
kunstenaars en particuliere verzamelaars. De stichting hanteert artistieke kwaliteit, 
originaliteit, individualiteit en zeggingskracht als voornaamste selectiecriteria voor haar 
verzameling die zij nadrukkelijk als kunstcollectie naar buiten wil brengen. 
 
 
Verwervingscriteria:  

1. Versterken van oeuvres van kunstenaars in de collectie, behorend tot de internationale 
canon; 

2. Versterken van oeuvres van Nederlandse kunstenaars in de collectie als specifieke taak 
voor onze Nederlandse stichting; 

3. Versterken van oeuvres van ‘door onszelf ontdekte en/of gepromote’ kunstenaars, 
door hen te volgen in hun ontwikkeling; 

4. Versterken door het verwerven van werken van nieuwe voor onze collectie zeer 
belangrijke kunstenaars. 

 
Op voordracht van de verwervingscommissie werden verworven: 

• Herman Bossert, 5 grote tekeningen, ± 100 x 80 cm, alle schenkingen van de maker. 
• Rosemarie Koczÿ, 1 tekening, z.t., 1983, inkt/papier, 42 x 59,5 cm, schenking van 

Liesbeth Reith. 
• Krystyna Zywulska, 1 tekening, z.t. (fantasievogel), pastelkrijt op papier, 38 x 46 cm, 

schenking van Galerie Hamer. 
• Jean-Pierre Nadau , 2 grote en 3 kleine tekeningen, aankoop via  Galerie Hamer. 
• Chris Hipkiss, 1 tekening, “When Adam is Forced …”, 1992, zilver inkt en 

grafiet/papier, 71 x 98 cm, aankoop van het kunstenaarsduo Alpha en Chris Mason, 
financieel mogelijk gemaakt door de schenking van de voormalige Stichting Vrienden 
van de Outsiderkunst. 

• Maurice Fuldauer, 4 kleine schilderijen, schenking van Yolanda Fuldauer-Van 
Sitteren, uit Sao Paulo, Brazilië. 

• Paula Sluiter, 1 ets, verworven via Marktplaats.nl. 
• Hein Dingemans, 3 inkttekeningen van ‘aborigines’. 1x aankoop van Galerie 

Herenplaats, 70 x 100 cm; 2x schenking van Liesbeth Reith, beide 42 x 30 cm. 
• Johnson Weree, 2 ‘Cars’ tekeningen in gemengde techniek op papier. Aankoop van de 

kunstenaar. 
• Gijs Ambrosius, 10 tekeningen, afm. 65 x 50 cm, plus 2 tekeningen van ± 150 x 200 

cm, aankoop van de kunstenaar. 
• Ad de Jonge, 2 tekeningen z.j., 50 x 70  cm, inkt/papier, aankoop uit de voormalige 

Fontys-collectie, via ‘ontzamelingsinstelling’ Onterfd Goed in Eindhoven. 
 
 
• Toezicht en advies m.b.t. de bruikleen van de collectie aan Museum Dr. Guislain 

Sinds medio 2010 wordt in Museum Dr. Guislain depotonderzoek gedaan naar de 
collectie, door Frans Smolders en Liesbeth Reith. Ook in 2016 werden weer vele 
kunstwerken aan inspectie onderworpen. Veel energie is gestoken in de registratie en 
analyse van omvangrijke oeuvres van Rosemarie Koczÿ en Roy Wenzel. Uit het 
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depotonderzoek vloeit een omvangrijk behoud- en beheerproject voort, waarbinnen 
tientallen werken per jaar worden geconserveerd en gerestaureerd. Vele kunstwerken 
worden jaarlijks gefotografeerd, ingelijst of op andere wijze expositieklaar gemaakt.  
 
Museum Dr. Guislain heeft de (kunst-)depots in 2015 en 2016 gereorganiseerd en 
heringericht, zeer tot genoegen van de stichting. Vier grote tekeningenkasten zijn 
aangeschaft van het merk Kind, formaat A0. 

In februari 2016 zijn drie schilderijen van Willem van Genk in mixed media op 
hardboard schoongemaakt en geconserveerd: Zelfportret-Zwakzinnigennazorg, Valle-
de-los-caidos en Project-Asberry-II. Van Genk gebruikte diverse soorten materialen op 
en door elkaar heen in elk schilderij met gevaar voor afspringen van de verflaag, 
speciaal op de hoeken en randen van ieder kunstwerk. Han Boersma, een zeer ervaren 
schilderijenrestaurator, verwijderde een laag aanslag die in 50 jaar op het werk was 
neergeslagen, en restaureerde verschillende plekjes waar verf was afgesprongen. Zie 
ook: www.facebook.com/schilderijrestaurator. 

In de collectie bevindt zich nogal wat werk dat zeer kwetsbaar is door het gebruik van 
onorthodoxe materialen, zoals gips en plantaardige producten (zaden, wortels, 
bladeren). In 2016 werden verschillende van die broze werken gerestaureerd of 
conserverend behandeld: Serl’s schilderij Bokkenrijder, een zeldzame pasteltekening 
van Rosemarie Koczÿ, een landschapje in gemengde techniek van Maurice Fuldauer, 
een in 2015 verworven materieschilderij uit de nalatenschap van de kunstenaar Reuben 
Lake, vier schilderijen van François Defontaine, een portret in plakkaatverf van Paul 
Duhem, een provisorische conservering van een wandkleed van Bertus Jonkers. 
 
Om conservatorische redenen werden bovendien diverse nieuwe inlijstingen uitgevoerd. 
Het betreft tekeningen van de kunstenaars Jean-Pierre Nadau, Roy Wenzel, en 
schilderijen van Maurice Fuldauer en Saï Kijima. 

 
 
• Beoordelen van bruikleenaanvragen door derden 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Stichting Collectie De Stadshof 
bijgedragen aan het ‘Spiegels van de Ziel’ Festival van de Antwerpse theatergroep Tutti 
Fratelli in Antwerpen. Ditmaal middels de bruikleen van een tiental olieverftekeningen 
van de Senegalese artiest Adama Diakhaté. 

 
 
• Zichtbaarheid 

In het nieuwe Beleidsplan 2015-2018 werden de belangrijkste doelstellingen 
geformuleerd binnen de zichtbaarheidscampagne, in feite een voortzetting van de 
campagne die werd ingezet in de Beleidsperiode 2010-2014. 
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Collectie De Stadshof digitaal 
Aan de website http://www.collectiedestadshof.nl werd gestaag voortgebouwd. De 
website -gelanceerd in maart 2011 in samenwerking met Buro Jonas Vorwerk / In de 
Walvis, uit Rotterdam- bevat inmiddels werk van en informatie over ruim tweehonderd 
kunstenaars uit de De Stadshof verzameling en zal steeds verder worden uitgebreid. 
Bezoekers kunnen zich abonneren op de digitale Newsletter. 
 
Stichting Collectie De Stadshof verscheen eveneens op Wikipedia: 
nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Collectie_De_Stadshof 
 
Ook op de homepage van Museum Dr. Guislain kreeg de collectie De Stadshof in 2016 
een prominente aanwezigheid: museumdrguislain.be. 

 
Expositie buiten Guislain 
De stichting wil haar collectie outsiderkunst nationaal en internationaal voor een groot 
publiek op de kaart zetten als een belangrijke kunstcollectie. Om een vervolg te geven 
aan de exposities in Parijs (2014) en Den Haag (2015) werden contacten gelegd voor 
een reizende of externe expositie in andere Europese musea/landen. In verband daarmee 
is het de ambitie om belangrijke delen van de collectie expositieklaar en reisvaardig 
hebben, d.w.z. dat een groot aantal werken van de belangrijkste 100 kunstenaars zijn 
geconserveerd, beschreven, gefotografeerd, ingelijst of anderszins stand-by gemaakt 
voor expositie. 
 
 

• Contacten met (potentiële) samenwerkingspartners en relaties 
 
Het onderhouden en vergroten van het netwerk van de stichting is uiterst belangrijk om 
meer draagvlak te creëren voor haar doelen. Insiders kennen en waarderen de collectie 
De Stadshof, maar deze groep is nog beperkt van omvang. Door een actieve benadering 
van relevante musea, media, overheden en sponsoren, en via galeries, publicaties en 
websites, zal het publiek worden vergroot. Door diverse bestuursleden werden contacten 
onderhouden: met het Outsider Art Museum in de Hermitage, Amsterdam, en met het 
Cobra Museum in Amstelveen. Frans Smolders en Liesbeth Reith bezochten (collega-) 
musea in Heidelberg, Lausanne, Bönnigheim, Villeneuve-d’Ascq. 
De stichting hecht ook veel waarde aan het onderhouden van contacten met kunstenaars 
en particuliere verzamelaars. 
 
Op 3 maart vond in het Gemeentemuseum in Den Haag een feestelijke en informatieve 
presentatie plaats van de publicatie ‘Aanwinsten’. Deze bijeenkomst stond in het teken 
van museale aankopen en het belang daarvan voor Collectie Nederland. Aanleiding was 
het verschijnen van ‘Aanwinsten’, een geïllustreerd boek, én website over alle museale 
aankopen die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds vanaf de beginjaren in 1994 tot 
2015 hebben plaatsgevonden. Deze publicatie maakt de rijkdom en de verscheidenheid 
zichtbaar waaraan met publiek geld is bijgedragen. Voor de collectie De Stadshof 
betreft dit de verwerving in de jaren ’90 van series belangrijke werken van Willem van 
Genk en Siebe Wiemer Glastra, die ook in de publicatie worden afgebeeld en 
beschreven. 
 
 

• Tijdschriftartikelen, lezingen en boekbijdragen  
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Frans Smolders schreef het inleidende artikel Textiel voor durvers en doeners, in het 
themanummer ‘Textiel’ van Out of Art, Magazine voor actuele Outsider Art, Jg. 11, nr. 
11, mei 2016. Over kunstenaars uit de collectie De Stadshof die veel met textiel werken, 
ieder op zijn eigenwijze manier: Siebe Wiemer Glastra, Bertus Jonkers, Jacky Garnier, 
Saï Kijima, Marie-Rose Lortet, Hans Langner, Michel Nedjar, Nek Chand. 

Frans Smolders analyseert de geborduurde wandtapijten van de Amerikaans-Italiaanse 
kunstenaar Karin Zalin, in de publicatie: ‘Eredienst van de vrouwelijke gratie? De 
borduurkunst van Karin Zalin’. In: Out of Art. Magazine voor actuele Outsider Art, Jg. 
11, Nr. 11, mei 2016. 

De conservator van Stichting Collectie De Stadshof verleende ook medewerking aan 
diverse publicaties van externe auteurs:  
 
Historicus Jack van der Weide schreef een uitgebreide, geheel herziene biografie over 
Willem van Genk, na uitgebreid onderzoek in plaatselijke en nationale archieven in Den 
Haag, op Wikipedia.nl en op papier: ‘Nieuwe avonturen van Willem van Genk. 
Biografische notities’, in: Tijdschrift voor Biografie 5 (2016), nr.1, pp. 67-75. Zie: 
nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Genk 

Jack van der Weide publiceerde ook op papier over Willem van Genk: 'Nieuwe 
avonturen van Willem van Genk. Biografische notities', in: Tijdschrift voor Biografie jg. 
5 (2016), nr. 1, pp. 67-75.  
Verder: “‘Conducteur van de trolleybussen’ Willem van Genk en Arnhem” dat 
verscheen in Arnhems Historisch Tijdschrift, jg. 36. Nr. 3, pp. 172-189. 
 
Daniel Wojzik publiceerde het boek Outsider Art: Visionary Worlds and Trauma, over 
o.a. Willem van Genk, Roy Wenzel, Rosemarie Koczÿ, Madge Gill, met vele werken uit 
collectie De Stadshof.  
 
Piet Slijkerman presenteerde in Rotterdam zijn boek ‘Berichten aan/over Luiz’ over 
kunstenaar Luiz Figueiredo en zijn werk, dat hij door de jaren heen voor een flink deel 
aan Stichting Collectie De Stadshof en aan Museum Dr. Guislain heeft geschonken. 

De Kunsthal Rotterdam presenteerde van 5 maart t/m 22 mei 2016 ‘The Museum of 
Everything’, een grote internationale overzichtstentoonstelling van ruim 1.000 
kunstwerken uit de 19e, 20e en 21e eeuw, gemaakt door “onontdekte, onbedoelde, 
ongetrainde, en niet geclassificeerde kunstenaars van de moderne tijd“, oftewel 
onafhankelijke en niet-academische kunstenaars, buiten het domein van de 
professionele kunst. Ter gelegenheid van de tentoonstelling werd een programma van 
lezingen en debatten georganiseerd in de Kunsthal Rotterdam, waarin 
vertegenwoordigers van Collectie De Stadshof participeerden: 

Lezing: “Solitary Creations – Kunst met een extra dimensie.” 
op 8 april 2016, door Frans Smolders, conservator van Stichting Collectie De Stadshof. 
Over diverse kunstenaars met werk zowel in de collectie De Stadshof als die van het 
Museum of Everything: Herman Bossert, Willem van Genk, Roy Wenzel, Johnson 
Weree, Pavel Leonov. 
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Lezing: “Maar is het kunst? Een gang langs diverse criteria voor kunst en outsider.”  
op 14 mei 2016, door Dr. Jos ten Berge, Universitair Docent, Faculteit der 
Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van Stichting 
Collectie De Stadshof. 

 
 

3. Financiën  
 
Stichting Collectie De Stadshof profiteert sinds 2010 van een legaat aan de Stichting 
Museum voor Naïeve Kunst, waarvan zij de rechtsopvolger is. Om een zorgvuldig 
beheer en effectieve besteding van de financiën te waarborgen werd in 2011 een 
steunstichting opgericht: Stichting Maaike Koelemeij-Postma, die op afroep 
schenkingen doet. De conservator werd door Stichting Maaike Koelemeij-Postma aan 
Stichting Collectie De Stadshof gedelegeerd in de periode januari t/m mei 2016. Vanaf 1 
juni was de conservator rechtstreeks in dienst van diezelfde stichting. 
 
Stichting Collectie De Stadshof laat het geld ten goede komen aan vele bovengenoemde 
aspecten van de collectie: registratie, onderzoek en publicaties, digitalisering en 
fotografie, aan de voorbereiding van exposities, aan conservering en 
restauratiewerkzaamheden, en aan promotiematerialen (website, relatiebeheer). 
Investeren in een grotere zichtbaarheid en bekendheid van de verzameling outsiderkunst 
in het algemeen blijft van belang.  
 
Er vond in de verslagperiode geen actieve fondsenwerving plaats.  
De stichting is aangesloten bij Stichting Geef Gratis om collectief met andere goede 
doelen geld in te zamelen. De voormalige Stichting Vrienden van de Outsiderkunst 
steunde Stichting Collectie De Stadshof met een bedrag van € 7.502,00. 
 
De financiële jaarcijfers over 2016:  
De lasten bedroegen € 78.914,20. 
De steunstichting Maaike Koelemeij-Postma fourneerde € 20.000, rechtstreeks op de 
bankrekening, op basis van de vastgestelde jaarbegroting. Daarnaast financierde de 
steunstichting de conservator.  
Het resultaat over 2016 bedraagt € 41.541,94. 
Zie verder de jaarrekening 2016. 
 
  
 
31 januari 2017 
 
Frans Smolders  
Secretaris van het Bestuur Stichting Collectie De Stadshof 

 


