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COLLECTIE DE STADSHOF IN THE PICTURE / IN BEELD 
	  
Foundation	  Collection	  De	  Stadshof	  is	  delighted	  to	  present	  its	  first	  Newsletter,	  together	  with	  the	  
completely	  renewed	  and	  updated	  website	  www.collectiedestadshof.nl.	  
It	  was	  ten	  years	  ago	  that	  the	  municipal	  council	  of	  the	  city	  of	  Zwolle	  decided	  that	  it	  would	  no	  longer	  
support	  the	  museum	  and	  that	  it	  had	  to	  close	  its	  doors	  in	  2001.	  
The	  following	  year,	  the	  collection	  was	  moved	  to	  the	  Dr	  Guislain	  Museum	  in	  Ghent,	  Belgium,	  where	  some	  
60.000	  visitors	  are	  welcomed	  every	  year.	  Nevertheless,	  Collection	  De	  Stadshof	  regrets	  the	  lack	  of	  visibility	  
of	  outsider	  art	  in	  the	  Netherlands	  and	  strives	  for	  the	  realisation	  of	  a	  new	  museum	  or	  platform,	  to	  show	  
(parts	  of)	  its	  extensive	  collection.	  
Subscription	  Newsletter:	  http://www.collectiedestadshof.nl/	  
 
U ontvangt hierbij de eerste Nieuwsbrief van Stichting Collectie De Stadshof. 
Tien jaar geleden is het dat de collectie werd verhuisd van Zwolle naar het Museum Dr. Guislain in 
Gent (België). Het Gentse museum mag zich verheugen in steeds meer bezoekers ‒rond 60.000 per 
jaar- onder wie ook vele kunstliefhebbers uit Nederland. Toch meent het bestuur van Stichting 
Collectie De Stadshof dat ze zelf meer voor het voetlicht moet treden om aandacht te vragen voor 
outsiderkunst als zodanig, en voor haar uitgebreide kunstcollectie in het bijzonder. 
Stichting Collectie De Stadshof zet zich nog altijd onverdroten in voor een nieuw platform voor 
outsiderkunst in Nederland.  
Geef u via de website op voor de Newsletter: http://www.collectiedestadshof.nl/ 
 
 
 
WEBSITE 
	  
Our	  new	  and	  enlarged	  website	  www.collectiedestadshof.nl	  is	  launched	  to	  underline	  the	  revived	  ambition	  
of	  promoting	  outsider	  art,	  in	  the	  Netherlands	  and	  abroad.	  The	  URL	  www.outsiderart.nl	  is	  still	  working	  and	  
directly	  linked	  to	  the	  new	  site.	  You	  will	  find	  news	  on	  exhibitions	  in	  Ghent	  and	  elsewhere,	  and	  publications,	  
mostly	  if	  Stadshof-‐artists	  are	  involved.	  Recently	  we	  have	  commissioned	  the	  making	  of	  several	  
documentaries	  on	  our	  living	  artists	  for	  exhibition	  use,	  and	  attach	  trailers	  to	  the	  biographies,	  e.g.	  
http://www.collectiedestadshof.nl/artists/bossert-‐herman-‐netherlands-‐1940/	  
As	  a	  contribution	  to	  the	  event	  ‘All	  About	  Drawing’	  in	  the	  Stedelijk	  Museum	  Schiedam	  and	  50	  other	  Dutch	  
art	  institutions,	  on	  our	  website	  we	  show	  a	  virtual	  exhibition	  of	  some	  50	  drawings	  of	  Dutch	  artists	  from	  
Collection	  De	  Stadshof.	  http://www.collectiedestadshof.nl/collections/dutch-‐drawing/	  
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De website www.outsiderart.nl is geheel vernieuwd en enorm uitgebreid, De naam luidt nu 
www.collectiedestadshof.nl, maar de oude naam blijft actief. De website kent nieuwsrubrieken, geeft 
informatie over deelcollecties, toont het werk van vele individuele kunstenaars uit de collectie, en 
vertelt over de stichting.  
Stichting Collectie De Stadshof laat Ellen Weijers documentaires maken van onze levende 
kunstenaars voor gebruik in exposities, en plaatst trailers bij de biografieën op de website, zoals: 
http://www.collectiedestadshof.nl/nl/artists/bossert-herman-netherlands-1940/ 
De website geeft ons ook de mogelijkheid om virtuele tentoonstellingen samen te stellen, zoals de 
huidige tekeningenexpositie ‘Dutch Drawing’, als een bijdrage aan de tekeningenmanifestatie ‘All 
About Drawing’, deze zomer in het Stedelijk Museum Schiedam, en elders: 
http://www.collectiedestadshof.nl/collections/dutch-drawing/ 
 
 
 
COLLECTIEBOEK / COLLECTION CATALOGUE 
	  
The	  years	  have	  borne	  much	  fruit,	  since	  Liesbeth	  Reith	  set	  up	  a	  foundation	  for	  a	  museum	  for	  naive	  art	  in	  
the	  Netherlands	  in	  1985,	  and	  started	  working	  on	  collecting.	  The	  board	  of	  the	  foundation	  would	  like	  to	  
thank	  all	  the	  individuals,	  trusts	  and	  foundations	  whose	  generosity	  and	  foresight	  have	  enabled	  and	  still	  
enable	  the	  foundation	  to	  realise	  its	  collection	  activities.	  An	  extensive	  and	  richly	  illustrated	  catalogue	  of	  the	  
collection	  is	  planned	  for	  the	  end	  of	  2012	  and	  will	  feature	  some	  three	  essays	  by	  art	  historians	  on	  
developments	  in	  the	  history	  of	  Dutch	  naïve	  and	  outsider	  art.	  
 
Al weer iets meer dan 25 jaar geleden nam Liesbeth Reith het initiatief om te komen tot een 
Nederlands museum voor naïeve en outsiderkunst. Alle reden om de wereld te laten zien wat er in die 
tijd aan bijzondere kunstwerken is verzameld, zeer vaak dankzij genereuze schenkingen, langdurige 
bruiklenen, soms ook door aankopen met behulp van subsidies of mogelijk gemaakt door 
vriendenprijsjes.  
Over anderhalf jaar ‒eind 2012- moet er een kloek boek liggen, waarin een groot aantal 
topkunstenaars uit de collectie en hun werk gepresenteerd worden in prachtige foto’s en geschreven 
kunstenaarsportretten. In een drietal essays worden de ontwikkelingen rond de naïeve kunst en 
outsiderkunst in Nederland beschreven. 

 

AANWINSTEN / ACQUISITIONS 
	  
We	  proudly	  present	  the	  foundation’s	  discoveries	  and	  acquisitions,	  done	  in	  recent	  years.	  This	  collecting	  
overview	  presents	  work	  purchased	  during	  the	  last	  three	  years	  and	  provides	  an	  insight	  into	  the	  range	  and	  
diversity	  of	  work	  by	  artists	  belonging	  to	  the	  canon	  of	  outsider	  art,	  as	  well	  as	  outsider	  artists	  living	  and	  
working	  today.	  Donald	  Pass,	  Herman	  Bossert,	  Adama	  Diakhaté,	  Bonaria	  Manca,	  Markus	  Meurer,	  Hans	  
Scholze,	  Saï	  Kijima,	  Chris	  Hipkiss,	  and	  others.	  Collection	  De	  Stadshof	  actively	  looks	  for	  possibilities	  to	  
strengthen	  its	  collection	  and	  welcomes	  suggestions	  to	  this	  end.	  
	  
• http://www.collectiedestadshof.nl/kenmerken/acquisition-2011/ 
• http://www.collectiedestadshof.nl/kenmerken/acquisition-2010/ 
• http://www.collectiedestadshof.nl/kenmerken/acquisition-2009/ 

 
Met trots kunnen we een hele reeks ontdekkingen en verwervingen aankondigen, gerealiseerd in de 
laatste drie jaren: Donald Pass, Herman Bossert, Adama Diakhaté, Bonaria Manca, Markus Meurer, 
Hans Scholze, Saï Kijima, Chris Hipkiss, en anderen. Collectie De Stadshof houdt zich altijd 
aanbevolen voor tips om de collectie te versterken. 
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OPROEP / CALL 
 
Who	  can	  provide	  information	  on	  this	  artist?	  
 
Wie heeft informatie over deze kunstenaar?  
Johan Wandemaker (Rotterdam 1908-??): http://www.collectiedestadshof.nl/artists/wandemaker-
johan/ 
 

 

EXPO / SHOW 
	  
Museum	  Dr	  Guislain	  in	  Ghent	  is	  the	  home	  base	  of	  this	  Stadshof	  art	  collection.	  On	  permanent	  
show	  is	  a	  selection	  in	  the	  exhibit	  ‘Outsider	  art’.	  In	  2011	  Museum	  Dr.	  Guislain	  has	  installed	  New	  
Acquisitions	  rooms.	  

Museum Dr. Guislain is begin 2011 gestart met een aanwinstenkabinet: als eerste waren te zien de 
jaren ‘80 assemblages van Markus Meurer, en een grote tekening van Chris Hipkiss, naast de 
verwervingen van Guislain, zoals vier pentekeningen van Madge Gill.  
Binnenkort worden de aanwinsten van Herman Bossert hier getoond. 
 
Collectie De Stadshof is permanent te zien in de expositie ‘Outsiderkunst’ in: 

Museum Dr Guislain 
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Ghent, Belgium 
tel: +32(0)9/216.35.95 
www.museumdrguislain.be,  
info@museumdrguislain.be 

Openingsuren / Opening hours 
dinsdag tot vrijdag / tue - fri: 9-17h 
zaterdag en zondag / sat - sun: 13-17h 
gesloten op maandag / closed on mondays 

 

 

 

 
 

 


