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Jaarverslag 2019
Stichting Collectie De Stadshof

Eén van drie tekeningen van Johnson Weree, zonder titel, 2019, gemengde techniek op papier, 32,5 x 50 cm, aankoop 2019.
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Van Outsider Art naar Solitary Creations

De Nederlandse Stichting Collectie De Stadshof (hierna ‘de stichting’) verzamelt en presenteert al 35 jaar 
van over de hele wereld kunstwerken die wij het treffendst aanduiden met de naam Solitary Creations. 
Het zijn kunstwerken die gemaakt zijn buiten het officiële kunstcircuit en niet passen binnen de officiële 
kunstgeschiedenis. De makers zijn creatieve natuurtalenten, eigenzinnige individualisten met een onstuitbare 
scheppingsdrang. En een dringend verhaal dat op zeer persoonlijke wijze vastgelegd moet worden. 
De stichting wil deze kunstwerken ter beschikking stellen voor museale en studiedoeleinden. De al jaren terug 
gehanteerde term ‘outsiderkunst’ is meer en meer een sta-in-de-weg gebleken voor goed begrip en het 
artistieke belang van de inhoud van de kunstverzameling ‘Collectie De Stadshof’. 

De collectie was in de jaren ’90 tentoongesteld in Museum De Stadshof te Zwolle, en is sinds 2002 in langdurig 
bruikleen bij Museum Dr. Guislain in Gent. Stichting Collectie De Stadshof organiseert regelmatig exposities uit 
de omvangrijke verzameling (ca. 7000 werken) op andere kunstlocaties.  Of werkt daaraan mee door middel 
van bruiklenen.

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.

Alhoewel 2019 qua activiteiten een rustig jaar was, blijft het de ambitie van het stichtingsbestuur om de 
collectie in Nederland een platform te bezorgen. Het bestuur volgt in dat kader allerlei cultuurpolitieke en 
stedelijke-economische ontwikkelingen op de voet.

De Stadshof beschouwt makers van Solitary 
Creations 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 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. 
Solitary Creations  zijn eerder een uiting van 
de homo ludens, die bewijst dat ook buiten 
kunstopleiding en kunstgeschiedenis artistiek 
hoogstaande kunst wordt gemaakt.

Een van vijf tekeningen van Martha 
Grunenwald, zonder titel, gouache op papier, 
36 x 27,5 cm, schenking 2019.
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Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. 
Het bestuur heeft in 2019 vier maal vergaderd, steeds in Utrecht. 

De samenstelling van het bestuur was eind 2019 als volgt:
Mr. N. (Norbert) de Munnik, voorzitter
Drs. F.J. (Frans) Smolders, secretaris
M. (Martin) Geerars, penningmeester 
E.M. (Liesbeth) Reith, lid
D. (Daan) van Beek, lid

Stichting Collectie De Stadshof had in 2019 geen betaalde medewerkers.
 

Expositie De kabinetten, in Museum Dr. Guislain. Kabinet Bertus Jonkers.
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De werkzaamheden van de stichting

Vorming en instandhouding van de collectie
Hoewel de stichting sinds 2010 beschikt over een bescheiden aankoopbudget, blijft collectie-uitbreiding 
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 ‘eigenzinnige’ verzameling die zij nadrukkelijk als internationale kunstcollectie naar buiten wil brengen. 

Verworven in 2019
De volgende kunstwerken werden in eigendom verworven:
Claudine Goux; 1 ets, schenking van Liesbeth Reith.
Martha Grunenwaldt; 5 tekeningen (waarvan 1 tekening al in bruikleen was bij Stichting Collectie), schenking 
van Liesbeth Reith.
Marian Koopen; 1 tekening, schenking van Liesbeth Reith.
Alain Lacoste; 1 tekening, schenking van Liesbeth Reith.
Sal Meijer; 1 ets, schenking van Liesbeth Reith.
Leo Neervoort; schenking van 6 tekeningen gemaakt tussen 1960 en ’70, van een echtpaar uit Krimpen aan 
den IJssel, een familierelatie van de in 1981 overleden kunstenaar.
Johnson Weree; 3 recente tekeningen van bouwwerken, aankoop van de kunstenaar.

Toezicht en advies m.b.t. de bruikleen van de collectie aan Museum Dr. Guislain
Ook in 2019 werd in Museum Dr. Guislain depotonderzoek gedaan naar de collectie, onder toezicht van 
bestuursleden Frans Smolders en Liesbeth Reith. De voortgaande registratiewerkzaamheden, alsmede de 
in Museum Dr. Guislain uitgevoerde behoud- en beheertaken werden door middel van werkbezoeken 
regelmatig aan inspectie onderworpen. 

In de collectie bevindt zich immers nogal wat werk dat zeer kwetsbaar is door het gebruik van textiel, 
papier en onorthodoxe materialen als gips en plantaardige producten (zaden, wortels, bladeren, veren). 
Uit het depotonderzoek, maar regelmatig ook uit nieuwe verwerving, vloeien jaarlijks conserverings- en 
restauratiewerkzaamheden voort. 

In 2019 werden weer een aantal van dergelijke kwetsbare werken uit het depot gerestaureerd of 
conserverend behandeld: zoals een imposant tweeluik in gemengde techniek van Bertus Jonkers dat door 
Marlies Frentz werd gerestaureerd. Een serie door houtworm aangetaste houten sculpturen van  de Italiaanse 
boer Giuseppe Mascherini werden door een extern bedrijf behandeld (anoxie) en geconserveerd. Idem 
door insectenvraat aangetaste schilderijlijsten van Toni Arzoni, Jacky Chevasson en Elisabeth Gevaert en in 
twee kunstwerken van de Zuidafrikaan Sicelo Ziqubu. Voorbeelden van conservering van nieuw verworven 
kunstwerken zijn de zeven broze tekeningen, via een legaat verworven, van de hand van Hans Scholze, door 
papierrestauratrice Marieke Kraan, en twee tekeningen van Leo Neervoort die amateuristisch waren ingelijst 
door de kunstenaar zelf, in de jaren 1960-‘70. 

Collectie De Stadshof digitaal
De website http://www.collectiedestadshof.nl werd verder uitgebreid en geactualiseerd. 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 verzameling De Stadshof en zal 
steeds verder worden uitgebreid. Bezoekers kunnen zich abonneren op de digitale Newsletter. De website 
verhuisde overigens naar een andere provider.

Museum Dr. Guislain breidt zijn activiteiten geleidelijk uit in de sociale media en neemt de collectie De 
Stadshof daarin mee: museumdrguislain.be.

http://www.collectiedestadshof.nl
http://www.museumdrguislain.be
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Exposities binnen en buiten Guislain
Algemeen
De stichting wil haar collectie Solitary Creations nationaal en internationaal voor een groot publiek op 
de kaart zetten als een belangrijke kunstcollectie. In verband daarmee is het de ambitie om belangrijke 
delen van de collectie expositieklaar en reisvaardig te hebben, d.w.z. dat een groot aantal werken van 
de belangrijke kunstenaars zijn geconserveerd, beschreven, gefotografeerd, ingelijst of anderszins stand-by 
gemaakt voor expositie.

Permanent
Een permanente etalage is er in Museum Dr. Guislain, opgericht in 1986 en gehuisvest in een monumentaal 
negentiende-eeuws complex. Het museum beheert drie museale collecties: de geschiedenis van de 
psychiatrie, sociale fotografie en (outsider-)kunst. De mogelijkheid de doelstellingen van de stichting aldaar te 
verwezenlijken, leidde in 2002 tot de ondertekening van een samenwerkings- en bruikleenovereenkomst voor 
de gehele collectie voor tenminste 10 jaar. Met de kunstcollectie De Stadshof werd Museum Dr. Guislain een 
belangrijke Europese speler in de categorie art brut, outsiderkunst, naïeve kunst.

Het museum trok in 1999 ca. 20.000 bezoekers. In 2002 was dit aantal tot 40.000 gestegen en in 2006 tot ca. 
60.000. In 2019 werden 75.129 bezoekers bezoekers geteld, een nagenoeg gelijk aantal als in 2018. Er wordt 
gekozen voor een sterk aanbod van tijdelijke tentoonstellingen rond maatschappelijke thema’s met veel 
randactiviteiten voor een breed publiek, waaronder zeer veel scholieren en studenten. In 2018 kreeg het 
Museum Dr. Guislain als een van de weinige musea in Vlaanderen de quotatie ‘zeer goed’ voor zijn werking 
van de Vlaamse Overheid (administratie departement Cultuur, Jeugd & Media).

11-10-2019 opende de nieuwe historische tentoonstelling Op losse schroeven. Zenuwpezen, zwartkijkers en 
zielenknijpers in Museum Dr. Guislain. Een expositie met capita selecta uit de geschiedenis van de psychiatrie, 
met veel meer aandacht voor beeldende kunst, fotografie en architectuur, dan voorheen het geval was 
in de chronologisch opgebouwde tentoonstelling. De expositie werd geproduceerd naar een concept 
van Bart Marius en Yoon Hee Lamot, de nieuwe generatie beleidsbepalers van Museum Dr. Guislain. In de 
tentoonstelling werden volop ‘Stadshof-collectiestukken’ opgenomen, van de hand van Johann Fischer, 
Johann Garber, Madge Gill, Wolfgang Hueber, Heinrich Reisenbauer, Oswald Tschirtner, August Walla, en van 
anonieme kunstenaars uit de Plokker-collectie.

Kabinet Saï Kijima, 
poppen en 
tekeningen.
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Wisselexposities

28-09-2018 t/m 06-01-2019 Danser Brut in het LaM, Villeneuve d’Ascq met werken van Hein Dingemans, Luiz 
Figueiredo, en Oswald Tschirtner. 

20-10-2018 t/m 26-05-2019 Prikkels. Tussen pijn en passie in Museum Dr. Guislain, met uit de collectie De 
Stadshof werk van  Johann Garber, Willem van Genk (Urbanisme & Architecture), Lies Hutting en Marc Lamy. 

19-09-2019 – 15-03-2020 WOEST: Willem van Genk 1927–2005.  In het OAM / Hermitage, in Amsterdam. 
Samenstelling: kunsthistorica en voormalig directeur van Museum De Stadshof in Zwolle Ans van Berkum; 
vormgeving Walter van den Beirendonck, de bekende modeontwerper uit Antwerpen en bewonderaar 
van de persoon en het oeuvre van Van Genk. Stichting Collectie De Stadshof gaf twee werken in bruikleen: 
Zelfportret Zwakzinningennazorg en Microcollage ’73. Studiereis van Beatrix en Claus. 

Publicaties
Jack van der Weiden publiceerde in 2019 een 20-tal blogs over Willem van Genk, waaronder veel 
gegevens m.b.t. werken in collectie De Stadshof, zoals Köln, Project Asbery II en Brooklyn Bridge; zie https://
willemvangenk.net    

Over collectie De Stadshof en kunstwerken daaruit werd gepubliceerd in het imposante Franse 
overzichtswerk L’art brut onder redactie van Martine Lusardy, in de pas in 2019 verschenen Koreaanse 
tentoonstellingscatalogus ARTBRUT, in het begeleidende boek bij de Gentse expositie Op losse schroeven. 
Over zenuwpezen, zwartkijkers en zielenknijpers; en in de Amsterdamse catalogus Woest Willem van Genk 
1927-2005 bij de gelijknamige tentoonstelling in het OAM / Hermitage.

Contacten met (potentiële) samenwerkingspartners en relaties
Het onderhouden van het netwerk van de stichting blijft vanzelfsprekend belangrijk om draagvlak te creëren 
voor haar doelen. Door een actieve benadering van relevante musea, media, overheden en sponsoren, en 
via galeries, publicaties en websites, zal zo een groter publiek worden bereikt. 
Door bestuursleden werden contacten onderhouden met culturele beleidsmakers, museumconservatoren, 
kunstenaars en verzamelaars. In het kader van de Willem van Genkexpositie met het Outsider Art Museum in 
de Hermitage, Amsterdam. Frans Smolders bezocht (collega-) instellingen in Dicy (La Fabuloserie), Parijs (Halle 
St Pierre) en Villeneuve-d’Ascq (LaM, n.a.v. de expositie Lesage, Simon, Crepin. Peintres, Spirites & Guerisseurs). 
Smolders bezocht ook de Outsider Art Fair (OAF) in Parijs van 18 -20 oktober 2019 en verstevigde aldaar 
contacten met galeries, musea en kunstenaars. 

https://willemvangenk.net
https://willemvangenk.net
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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.

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). Investeren 
in een grotere zichtbaarheid en bekendheid van de verzameling Solitary Creations in het algemeen blijft van 
belang. Zonder inzet van een of meer medewerkers staan deze werkzaamheden en dus ook de uitgaven op 
een laag pitje.

Er vond in de verslagperiode ook geen actieve fondsenwerving plaats. 
De stichting is wel aangesloten bij Stichting Geef Gratis om collectief met andere goede doelen geld te 
kunnen inzamelen. 

De financiële jaarcijfers over 2019
De uitgaven bedroegen € 8.752,-.
De steunstichting Maaike Koelemeij-Postma fourneerde € 7.952,- op de bankrekening, op basis van de 
vastgestelde jaarbegroting. 
Het resultaat over 2019 bedraagt – € 533,-
Zie verder de jaarrekening 2019.

 

Vastgesteld 9 maart 2020

Frans Smolders 
Secretaris van het Bestuur Stichting Collectie De Stadshof



 8

Stichting Collectie De Stadshof
Bestuurssecretariaat: drs. Frans Smolders
Gewijzigd postadres: 
Croeselaan 263, 3521 BR Utrecht

info@collectiedestadshof.nl
www.collectiedestadshof.nl

Gerestaureerd: 4-delige 
tekening van Hans 
Scholze, zonder titel, 
1963, inkt op papier,  
51 x 40 cm.


