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Dolhuys, ook in de gehonoreerde projecten. Ook 
op de sponsoren kon Het Dolhuys in 2011 rekenen, 
ondanks het moeilijke economische klimaat. Het 
jaarlijks in de herfst gehouden Sponsordiner leverde 
maar liefst €25.000,- op die zullen bijdragen om vier 
projecten in 2012 te kunnen realiseren. 
Ook de pers deed veelvuldig verslag van 
verschillende projecten. Diverse tentoonstellingen 
bereikten allerlei rubrieken op internet, kranten, 
tijdschriften, radio en televisie. Kortom, 2011 was 
een geweldig jaar voor de GGZ participanten, alle 
Sponsoren, de bijdragende fondsen, de staf, alle 
vrijwillige medewerkers, de bezoekers (alle 43.000), 
en natuurlijk de nieuwe Regenten van Het Dolhuys.

 

Hans Looijen, directeur
Juni 2012

1.1  Bericht van de directeur

In 2011 werden de beleidsvoornemens van 
het (inmiddels demissionaire) kabinet duidelijk. 
Niet alleen werden forse kortingen bekend op 
podiumkunsten en theaters. Aanvankelijk leken de 
musea buiten de kortingen te worden gehouden, 
inmiddels is duidelijk dat ook het museumlandschap 
flink moet bezuinigen. Dit zal extra druk zetten op 
de financiering van musea, op hun kerntaken en op 
hun programmering. Niet alleen de cultuur moet 
bezuinigen, maar ook de zorg. Al langer zijn er 
systeemwijzigingen aangekondigd in de GGZ en de 
bekostiging daarvan.
Het Dolhuys ontvangt geen structurele 
overheidsbijdragen en is daarmee een particulier 
gefinancierd museum. Het wordt dan ook niet 
rechtstreeks getroffen door de bezuinigingen in de 
cultuur. De steun door GGZ participanten en de 
uitbreiding daarvan zal door deze ontwikkelingen 
echter een nog grotere beargumentering vereisen. 
Het was voor Het Dolhuys dan ook een historische 
gebeurtenis om met de GGZ participanten, 
vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting 
Pest- en Dolhuis, overeenkomsten te kunnen tekenen 
aansluitend op de huidige afspraken tot en met 
2012. Zo is de continuïteit verzekerd. Op dit moment 
wordt hard gewerkt om de zekerheden nodig voor de 
exploitatie, nog verder uit te bouwen. 
Het Dolhuys beweegt zich op het snijvlak van 
maatschappij en cultuur, het wil bijdragen aan 
objectieve beeldvorming over psychiatrie en 
het stigma over mensen met een psychiatrische 

aandoening tegengaan. Het Dolhuys laat 
verhalen zien, het denkt niet vanuit collectie, maar 
vanuit kennis, niet in tentoonstellingen maar in 
onderwerpen. Dit resulteert in een bruisende 
omgeving die meer en meer weerklank vindt. Niet 
alleen was 2011 een topjaar, met de meeste 
bezoekers in Het Dolhuys ooit, ook werden 
belangrijke resultaten geboekt. Er werden maar 
liefst 5 tentoonstellingen geopend, de 43ste April 
lezingen waren allen uitverkocht en we hebben een 
fantastisch zomerfestival gehad. Bovendien werd het 
Regentschap nieuw leven ingeblazen: particuliere 
gevers die middels een lijfrente acte Het Dolhuys 
ondersteunen. Met trots kunnen wij vermelden dat 
bij het schrijven van dit verslag Het Dolhuys 17 
Regenten telt. 
Al met al was 2011 een prachtig jaar in de jonge 
geschiedenis van Het Dolhuys. Een geschiedenis 
waarin zij nu al haar plaats verwierf in het museum-
bestel, nationaal en internationaal, in Haarlem en bij 
het publiek. Verschillende projecten werden mede 
mogelijk gemaakt door fondsbijdragen. 
In 2011 kende Stichting DOEN haar steun toe voor 
de realisatie van de drie jaar lopende programmalijn 
‘Wie ben ik’. Deze programmalijn bestaat uit drie 
grote thematentoonstellingen rondom identiteit: 
leeftijd, sekse en levensgeschiedenissen. De eerste 
tentoonstelling over leeftijd, onder de titel ‘Wij zullen 
doorgaan, de kunst van het ouder worden’ werd 
2011 onder grote belangstelling geopend.
Diverse andere fondsen ondersteunden in 2011 
projecten van Het Dolhuys en roemden in hun toe-
kenning het eigen karakter en de aanpak van Het 
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1  algemeen



1.2  Inleiding 

Het Dolhuys, hedendaags museum van de 
psychiatrie
Het Dolhuys is ontstaan uit een initiatief van zeven 
psychiatrische instellingen. Deze instellingen wilden 
de verschillende deelcollecties van prenten, foto’s 
en oude therapeutische gebruiksvoorwerpen, die 
elk in de loop der tijd verzameld had, op één plek 
samenvoegen. Daarnaast bestond de behoefte 
om de zin en onzin van psychiatrie beter onder de 
aandacht van het publiek te brengen. 
Het resultaat in 2005 werd Het Dolhuys; een heden-
daags museum, dat naast de klassieke museumtaken 
ook een maatschappelijke taak op zich heeft 
genomen. Dit houdt dit in dat Het Dolhuys niet alleen 
het erfgoed verzamelt, beheert, ontsluit en daarmee 
naar buiten treedt maar ook een sociale taak ziet 
voor het museum. 
Het Dolhuys is gehuisvest in een monumentaal pand 
met een passende historie: het voormalige leprozen-, 
pest- en dolhuys van Haarlem vervult al 700 jaar een 
rol in de (geestelijke) gezondheidszorg. Het museum 
beschikt o.a. over twee ruimtes voor wisselexposities 
en huisvest een Kreatief Atelier (t.b.v. reïntegratie 
van mensen met een psychiatrische achtergrond). 
Het café met terras aan het water maakt Het Dolhuys 
’s zomers een extra geliefde plek voor lunch en 
bijeenkomsten. 
Het Dolhuys is uniek in Nederland. In België, 
Engeland, Italië, Denemarken en Duitsland 
bestaan ook musea die de psychiatrie aan de orde 
stellen, maar die musea zijn onderdeel van een 
psychiatrische instelling. 
Het Dolhuys is nu zeven jaar open voor publiek. Het 
publieksbereik is groot: inmiddels ongeveer 43.000 

bezoekers per jaar. Het Dolhuys mag zich sinds 
de opening verheugen in lovende kritieken: de vaste 
tentoonstelling kreeg in 2005 de Designprijs en 
de European Museum Award of the Year Association 
verleende Het Dolhuys in 2007 een eervolle 
vermelding als een van de vijf meest vernieuwende 
musea in Europa. In de museumtest van Het 
Historisch Nieuwsblad (2007) kreeg Het Dolhuys 
een 9-. Het Dolhuys kreeg het buitengewoon hoge 
cijfer omdat het ‘een taai onderwerp als psychiatrie 
op een vermakelijke en begrijpelijke manier 
presenteert zonder concessies te doen’. In 2009 was 
Het Dolhuys genomineerd voor de BankGiro Loterij 
museumprijs. 
Het Dolhuys wil dit succes uitbouwen en heeft voor 
de komende jaren sterke ambities: het wil zijn imago 
scherper maken, het wil zijn naamsbekendheid 
vergroten en groeien in publieksbereik, het wil 
de collectie verder registreren, bewerken en toe-
gankelijker maken.
Dit uitgangspunt past bij de huidige status van Het 
Dolhuys: een jong museum, met grote ambities, 
waarvoor letterlijk nog veel open ligt en een ‘open’ 
houding de enige juiste is.

1.3  Missie

‘Museum Het Dolhuys wil bij bezoekers een 
positieve, blijvende indruk achterlaten, die bijdraagt 
aan de destigmatisering van mensen met een 
psychiatrische aandoening.’ 
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1.4  Visie

Het Dolhuys ziet in de Nederlandse maatschappij 
een toenemende gerichtheid op het Ik. Begrippen 
als zelfrealisatie, voor jezelf opkomen en jezelf zijn 
als basis voor persoonlijk geluk zijn kenmerkend 
voor onze ik-cultuur. Het Dolhuys levert een bijdrage 
aan deze zoektocht naar het ‘ik’ door bezoekers 
verschillende perspectieven aan te reiken van waaruit 
je naar jezelf kunt kijken en verschillen tussen jou en 
de ander kunt duiden. De persoonlijke ontmoeting 
met mensen die door hun psychiatrische aandoening 
anders functioneren, betekent tegelijkertijd 
een confrontatie met jezelf. De persoonlijke 
ontmoeting is het kernbegrip bij alles wat Het 
Dolhuys presenteert. Ook de design van het gebouw 
is hier op gericht.

1.5  Identiteit

Het Dolhuys profileert zich bij de invulling van zijn 
missie als een tegendraads, open, maatschappelijk 
betrokken en gastvrij museum met grote ambities.
Het Dolhuys nodigt bezoekers uit tot persoonlijke 
betrokkenheid: tot nadenken over, bewust worden 
van en accepteren van verschillen, tot het 
insluiten in plaats van uitsluiten van mensen.
Het Dolhuys is open en eerlijk: in zijn boodschap 
over de mogelijkheden, maar ook over de 
beperkingen van leven met een psychiatrische 
aandoening. Het Dolhuys verzacht niet, maar 
laat de dingen zien zoals ze zijn.
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1.6  Doelstellingen 

Wat wil Het Dolhuys realiseren?
Het Dolhuys realiseert zijn missie aan de hand van 
de volgende doelstellingen:
1  Het verspreiden en duiden van kennis over de 

psychiatrie. 
2  Het in stand houden, uitbreiden en toegankelijk 

maken van het Nederlandse psychiatrisch 
erfgoed. 

3  Het leveren van een bijdrage aan de 
maatschappelijke integratie van (ex)
psychiatrische patiënten door het bieden van 
werkervaringsplaatsen.

4  Het inzetten op kwaliteit en focus.

Het verspreiden en duiden van kennis over 
psychiatrie
Om optimaal uiting te geven aan de missie van Het 
Dolhuys, richt het museum zich de komende jaren in 
de programmering van exposities en evenementen 
op het gebied van de psychiatrie in de ruime zin van 
het woord. Het Dolhuys wil niet alleen uitgaan van 
ziekte of ‘niet-kunnen’, maar ook juist de innerlijke 
kracht van mensen, en psychiatrische patiënten in 
het bijzonder tonen. Het Dolhuys verbreedt daarom 
de scope naar de condition humaine; met aspecten 
als de innerlijke mens, ‘het mens-zijn’, de verhouding 
tot anderen, de zoektocht naar de eigen identiteit. 
Maar: de per definitie diffuse grens tussen 
abnormaal en normaal komt altijd aan bod, waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan het bespreekbaar 
maken van die grens, en aan acceptatie van 
verschillen.

Het in stand houden, uitbreiden en  
toegankelijk maken van het Nederlandse 
psychiatrisch erfgoed
De collectie van Het Dolhuys documenteert de 
huisvesting, de behandeling van en beeldvorming 
rond psychiatrische patiënten door de tijd heen. Het 
collectieplan uit 2005, het collectiebeheersplan uit 
2006, en het informatieplan uit 2008 zijn richting-
gevend voor de activiteiten in de komende periode. 
De focus ligt de komende jaren met name op het 
verbeteren van de bewaaromstandigheden, en op 
de ontsluiting van het bezit. De hierbij noodzakelijke 
faseringen en keuzes (zowel in de basisregistratie als 
in de verdere “verdieping” van de collectiegegevens) 
zullen primair gemaakt worden aan de hand van 
de lopende programmering. Er is al een intentie 
verklaring getekend voor een extern depot om op 
termijn de collectie uit huis te kunnen plaatsen. 

Het leveren van een bijdrage aan de 
maatschappelijke integratie van (ex)
psychiatrische patiënten door het bieden  
van werkervaringsplaatsen
Het Dolhuys toont maatschappelijke betrokkenheid 
door het bieden van werkervaringsplaatsen 
aan (ex)psychiatrische patiënten, langdurig werk-
lozen en stagiaires. Het doel is om te komen tot 
structurele werkervaringplekken voor met name 
de eerstgenoemde doelgroep. Hiertoe zijn voor de 
komende periode afspraken gemaakt met Roads 
Haarlem, gespecialiseerd in re-integratie van 
(ex) psychiatrische patiënten. De komende 
periode ligt de focus op de inventarisatie van taken 
en functies die hiervoor in aanmerking komen binnen 
de hele organisatie. Hiervoor is een vacaturebank 
opgezet. Deze vacatures zijn zeer divers en 

gericht op een vrijwillige functie of een structurele 
werkervaringplek. 

Het inzetten op kwaliteit en focus
Het Dolhuys zet de komende jaren bewust in op 
kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent dat er 
gerichte keuzes worden gemaakt, en op maat 
producten worden gerealiseerd. Deze nadruk 
op kwaliteit en focus heeft betrekking op alle 
bedrijfsaspecten, zoals de specifieke benadering 
van doelgroepen, de prioriteitsstelling bij het 
collectiemanagement, en op de inhoudelijke, 
stijlmatige en innovatieve programmering 
van het museum. Voor de komende periode is 
een duidelijke keus gemaakt voor de doelgroepen 
waarop het museum zich gaat richten (zie blz.8 t/m 
10), en voor de aanpak waarmee dat gebeurt. De 
focus bij de programmering van publieksactiviteiten 
en tentoonstellingen zit enerzijds in een zorgvuldige 
jaarlijkse afstemming van de diverse activiteiten, en 
anderzijds in een scherpe combinatie van publieks-
producten, zodat er een mooi aanbod ontstaat dat is 
afgestemd op de verschillende doelgroepen.
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2.1  De interne organisatie van  
Het Dolhuys

Het Dolhuys werkt met een kleine, vaste staf en 
wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. 
Een deel daarvan zijn ervaringsdeskundigen, 
al of niet in reïntegratie trajecten. De organisatie 
is toegespitst op vier lijnen: Kennis, Marketing & 
Programmering, Vrijwilligersbureau en de facilitaire 
dienst: Algemeen Beheer. 
De directeur vormt samen het hoofd Marketing & 
Programmering het MT. Het MT is de kern van het 

stafoverleg waar verder deel van uit maken: het 
hoofd Algemeen beheer en het hoofd Vrijwilligers-
bureau. In het organogram (zie bijsluiter 2) is een en 
ander gevisualiseerd.
In 2011 hebben we afscheid genomen van een 
van de facilitair medewerkers. Om zijn taken waar 
te nemen, waaronder het draaien van weekend- en 
avonddiensten, en voor een vloeiender verloop 
van de bedrijfsvoering zijn er 3 floormanagers 
aangetrokken op afroepbasis. Deze nieuwe functie 
vormt een brug tussen de Algemeen Beheer, de 
receptie en het servicebureau van het museum. 

2.2  Het vrijwilligersbureau

Om de ambities in de komende periode waar te 
maken zal meer personele inzet nodig zijn. Het aantal 
fte’s zal echter niet evenredig kunnen toenemen 
omdat dit een te grote druk legt op de exploitatie 
lasten.
Om de werkdruk op te vangen heeft Het Dolhuys 
een Vrijwilligersbureau opgezet. Dit bureau zorgt voor 
instroom, begeleiding, beloning en uitstroom van 
extra tijdelijke, vrijwillige, medewerkers. De vacatures 
worden door het Vrijwilligersbureau uitgezet bij een 
re-integratie bureau voor (ex)psychiatrische patiënten, 
UWV en via de site van Het Dolhuys openbaar 
gemaakt. Het Vrijwilligersbureau biedt vrijwilligers 
ondersteuning waar nodig en maakt zo persoonlijke 
ontwikkeling mogelijk. Het uitgangspunt is dat 
vrijwilligers een kans wordt geboden om bij te dragen 
aan de doelstellingen van de organisatie.
Op dit moment worden er in Het Dolhuys ongeveer 
140 vrijwilligers flexibel ingezet op een aantal 
vaste onderdelen; receptie, rondleidingen, 
museumcafé, archivering, secretariaat, publiciteit, 
ondersteuning van beheer en conservatoren in 
bijzondere dienst. De vrijwilligers spelen een 
centrale rol in het draaiende houden van het 
museum. Het betrokken en gemotiveerd houden van 
de vrijwilligers staat centraal in het vrijwilligersbeleid. 
Om de groei en de continuïteit van de vrijwilligers 
te stroomlijnen gaat Het Dolhuys werken met 
zogenaamde poules. In zo’n poule zijn taken en 
vrijwilligers verenigd, hierdoor wordt de continuïteit 
en de sociale samenhang vergroot.

2  Personeel en organisatie
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3.1  Beeldcollectie

In 2010 werd een project opgestart om de 
beeldcollectie Dolhuys, bestaande uit foto’s en 
audiovisueel materiaal, beter te conserveren en 
tegelijkertijd zichtbaarder te maken. De beeld-
collectie Dolhuys omvat 20.000 foto’s en ca. 
1000 films en documentaires, die tezamen een 
zeer waardevol historisch document vormen over de 
huisvesting en behandeling van, en beeldvorming 
rond psychiatrische patiënten. Vanwege deze 
documenterende waarde is de beeldcollectie de 
belangrijkste deelcollectie van Het Dolhuys, maar in 
fysieke zin ook de meest kwetsbare. 
De drie hoofddoelen zijn: 
1 Realisatie betere opslag beeldmateriaal
2 Beeldmateriaal ontsluiten
3 Gebruik beeldmateriaal stimuleren

Het is de wens om conservering en gebruik van 
de collectie simultaan te laten lopen. Een deel van 
dit project is gerealiseerd binnen het Europese 
Grundtvig samenwerkingsprogramma waarin Het 
Dolhuys participeerde. Grundtvig werd begin 2011 
afgerond. Voor de realisatie van dit project worden 
verder diverse partners aangezocht. 

3.2  Schenkingen

In 2011 heeft Het Dolhuys een aantal schenkingen 
in ontvangst mogen nemen. Onder andere het 
beeldarchief van GGZ Ingeest. Dit historische 
beeldmateriaal heeft betrekking op belangrijke 
ontwikkelingen van de Geestelijke Gezondheidszorg 
in Amsterdam.

Daarnaast werd een prachtig werk aan het museum 
geschonken door Hans en Marijke van der Made. 
‘Silence Fence’ is van de hand van Serge 
Onnen en wordt permanent getoond in de 
vergaderruimte van Het Dolhuys.

3  collectie
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4.1  Communicatie algemeen

Het bereiken van de doelstellingen begint met een 
goede communicatie en levendige wisselwerking 
met alle mogelijke belanghebbenden.
Het Dolhuys beweegt zich in een ruim veld van 
belanghebbenden. Zij allen hebben verwachtingen 
ten aanzien van de prestaties van Het Dolhuys.
Om de meest kansrijke bezoekersgroepen gericht 
naar het museum te halen streeft Het Dolhuys 
bezoekersgroei na door zich de komende jaren 
nadrukkelijk te richten op BtB (business to business). 
Hierbij spelen drie BtB groepen een rol: GGZ 
werknemers, MBO zorg studenten en scholieren 
uit het voortgezet onderwijs. Voor het algemene 
publiek richten we ons primair op de actieve cultuur-
participant en de buurt. Verder zal er voor het ‘Wie 
ben ik’ programma per deel een niche doelgroep 
bepaald worden. Daarnaast is er een groep zakelijke 
en particuliere gebruikers die Het Dolhuys willen 
huren als locatie voor een evenement.

4.2  GGZ werknemers 

Het Dolhuys wordt door de GGZ steeds meer 
ingezet bij introductie programma’s en trainingen van 
(nieuw) personeel en als locatie voor bijeenkomsten. 
In toenemende mate bezoeken GGZ medewerkers 
het programma aanbod van Het Dolhuys. Het 
Dolhuys vormt een bijna natuurlijke ‘etalage’ voor 
de GGZ sector in Nederland en kan nog meer 
ingezet worden om thema’s aan te snijden en of 
(publieks)toegankelijk te maken. 
Voor werknemers in de GGZ wil Het Dolhuys een 
plek zijn waar zin en zingeving centraal staan, maar 
ook een plek waar nieuwe werknemers in de GGZ 
op een verfrissende manier geïntroduceerd kunnen 
worden. Hierbij biedt Het Dolhuys arrangementen 
aan en cursussen aan.

4.3  MBO zorg

Het Dolhuys heeft mogelijkheden om een vast 
onderdeel van het curriculum te worden van het 
volwassenenonderwijs in de gezondheidszorg. Een 
zeer grote groep hierbij is de MBO studenten met de 
afstudeerrichting ‘zorg’. De toekomstige werknemers 
van de zorg zullen in hun werk regelmatig te maken 
krijgen met mensen met een psychiatrische achter-
grond. Het Dolhuys kan een introductie bieden op 
deze problematiek. Voor beroepsonderwijs in de 
zorg zal Het Dolhuys een introductie en aanvulling 
willen geven op de psychiatrie. Hiervoor worden 
bestaande programma’s zoals ‘De Bovenkamer’ 
en rondleidingen ingezet.

4  marketing en communicatie

Doelgroep
Werknemers in Nederland 70.000

MBO zorg in Nederland 121.000

Voortgezet Onderwijs (profiel zorg, 

gezondheid, maatschappij) in de Randstad 109.000

Actieve Cultuurparticpant Amsterdam 

Metropolitan Amsterdam Area 134.000

Grootte per doelgroep Het Dolhuys; bron CBS, SCP, GGZ Nederland

4.4  Het Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs bestaat uit vmbo, havo 
en vwo. Voor het voortgezet onderwijs zal vooral 
gekeken worden naar de werking van het brein 
als thema. Dit is sinds mei 2010 vorm gegeven in 
de semi-permanente tentoonstelling de Bovenkamer. 
Daarnaast worden er laagdrempelige les-
pakketten aangeboden die gaan over de grens 
tussen (ab)normaal. In eerste instantie zal vooral 
het voortgezet onderwijs in de Randstad benaderd 
worden.
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4.5  Actieve cultuurparticipant

In de publieksmarkt zal Het Dolhuys zich de 
komende jaren primair richten op het traditionele 
museumpubliek, de zogenaamde ‘actieve cultuur-
participant’. De actieve cultuurparticipant is een 
persoon die minimaal 1 keer per kwartaal een 
museum bezoekt in Nederland. Dit is ongeveer 7% 
van de Nederlandse bevolking. Het Dolhuys richt zich 
in eerste instantie op actieve cultuurparticipanten in 
de Amsterdam Metropolitan Area. 
Deze doelgroep wil Het Dolhuys bereiken door onder 
andere beeldende kunst en hedendaagse 
fotografie te programmeren. Hierbij staat de 
kunst(geschiedenis) en/of de kunstenaar in relatie 
tot psychologische/psychiatrische thema’s centraal. 
Kunst en fotografie zijn bij uitstek geschikt om 
het publiek te betrekken, te laten genieten of te 
beschouwen. Het is daarom zeer belangrijk om 
te blijven evalueren of deze doelgroep dan ook 
daadwerkelijk bereikt wordt.

4.6  Niche per tentoonstelling

Bij grote thema tentoonstelling wordt specifiek 
gekeken naar niche doelgroepen die een drempel 
ervaren om een museum binnen te komen. Drie 
belangrijke groepen hierbij zijn de zogenaamde 
allochtone doelgroep, de minder mobiele ouderen 
en lager opgeleiden. Het Dolhuys beseft dat deze 
doelgroepen onorthodox benaderd moeten 
worden. Het idee is om het museum naar de mensen 
toe te brengen of een dusdanige presentatie te 
maken die de gang naar Het Dolhuys laagdrempelig 
maakt. Kortom de vraag en het aanbod moeten met 
elkaar overeen komen. Zo was de nichedoelgroep 
bij de thematentoonstelling van 2011 de actieve 
50-plusser. Om deze doelgroep te bereiken heeft 
Het Dolhuys onder ander een week met een stand 
op de 50-plus beurs gestaan en een ‘Libelle-actie’ 
gehouden.

4.7  Buurtbewoners

Het Dolhuys heeft een prachtige horecafaciliteit die 
het voor buurtbewoners goed toeven maakt. De 
ambitie van Het Dolhuys is om met spannende 
evenementen en tentoonstellingen het middelpunt 
te zijn van de buurt (Kleverpark, Indische buurt 
en overig Haarlem Noord). Het Dolhuys wil met 
name ook voor de buurt een ontmoetingsplek 
zijn. Onze visie is dat een grote betrokkenheid van 
buurtgenoten de maatschappelijke relevantie van 
Het Dolhuys versterkt. Ultimo zijn de buurtbewoners 
de nieuwe ambassadeurs van Het Dolhuys. 
Om de band te versterken worden er activiteiten 
georganiseerd speciaal voor de buurt. Zo is er elk 
jaar een Nieuwjaars borrel voor de buurt en in de 

maanden juli en augustus waren er iedere vrijdag- en 
zaterdagavond optredens van topartiesten op ‘Het 
Dolhuys Zomerfestival’. Huub van der Lubbe, Yori 
Swart en Gideon van Gelder (naast jazzmuzikant ook 
psychiater in opleiding) kwamen naar Het Dolhuys 
om een spetterend optreden te geven. Zodoende 
was het museumcafé in de zomer van 2011 voor het 
eerst ook ’s avonds geopend. Bezoekers, waaronder 
veel buurtbewoners, konden voorafgaand aan de 
optredens genieten van speciale maaltijden.



4.8  Horeca en zaalverhuur

Het Dolhuyscafé bevindt zich op een unieke 
locatie aan de prachtige Schotersingel in 
Haarlem. In de zomer van 2011 was het café zoals 
gemeld voor het eerst ook ’s avonds open en in 
het najaar werden in het kader van ‘We zullen 
doorgaan, de kunst van het ouder worden’ vele 
‘hightea-arrangementen’ geboekt door groepen 
50-plussers.
Het Dolhuys wordt op dit moment ook zeer 
regelmatig verhuurd aan diverse organisaties en 
particulieren. Hierbij biedt Het Dolhuys diverse zalen 
voor allerhande activiteiten zoals vergaderingen, 
congressen, feesten, lunches, etc. De doelgroep 
is divers en hoeft niet per se een speciale band te 
hebben met de doelstellingen van Het Dolhuys. 
Toch wordt er telkens gezocht naar een manier om 
ook de boodschap van Het Dolhuys onderdeel te 
laten zijn van de gelegenheid, dit wordt vrijwel altijd 
verwelkomd. 
Om deze doelgroep beter te bereiken zullen 
de horeca faciliteiten van Het Dolhuys actiever 
gepromoot worden. Daarnaast zullen de zalen, voor 
zover mogelijk, geüpgrade worden tot volwaardige 
vergaderfaciliteiten zodat er meer mogelijkheden zijn 
tot upsell (bijv. beamer faciliteiten). Verder worden er 
nieuwe distributiekanalen gezocht, bijvoorbeeld door 
samenwerking met evenementenbureaus.

DOLLE DATA 2011

29 januari 2011

Monumentennacht ‘Dolhuys Crazy Disco’

18 februari 2011

Opening ‘Teer’, een tentoonstelling over angst van  

grafisch ontwerper en illustrator Kees Peerdeman

17 maart 2011 

43ste April: Te keer tegen de isoleer

23 maart 2011 

Opening tentoonstelling Opening ‘Ik en mijn gekte’, 

dagboektekeningen van Bobby Baker

2 april 2011

De film ‘Achter het Behang’ gaat in Het Dolhuys in première

6 april 2011

In ontvangstneming schenking van Marijke en  

Hans van der Made

10 mei 2011

De nieuwe website van Het Dolhuys gaat live!

10 mei 2011

Pubers maken film over puberbrein 

19 mei 2011

43ste April: nieuwe methode voor patiënten met  

trauma en borderline

25 mei 2011 

Opening tentoonstelling ‘FREUDS DROOMLAND’,  

de amateurclub van psychoanalytici op Coney Island,  

1926-1972

25 mei 2012 

Start educatief programma Dromen Vangen

31 mei 2011

Regenten van museum Het Dolhuys in ere hersteld

16 juni 2011

43ste April: Film One flew over the cuckoo’s nest

1 juli 2012 

Opening tentoonstelling ‘OVARTACI – OPPERGEK’ 

23 juli 2011

Opening Dolhuys ZOMERFESTIVAL 

24 augustus 2011

Opening tentoonstelling ‘WIJ ZULLEN DOORGAAN’,  

de kunst van het ouder worden

21 september 2011

Boekpresentatie Kus me nog eens wakker

1 oktober 2011

Het Dolhuys op locatie in verzorgingscentra

29 oktober 2011

 ‘FATA MORGANA’

Een tentoonstelling in het kader van Kunstlijn Haarlem

17 november 2011

Opening tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’  

in de schaduw van een ziekte

17 november 2011

43ste April: Leprosaria, een verborgen geschiedenis

15 december 2011

43ste April: ‘Bruidsdiner’
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5.1 Financiën algemeen 

• Het Dolhuys kent een exploitatie begroting van 
1,5 miljoen euro op jaarbasis, het personeels-
bestand bedraagt 12fte, daarnaast wordt 
de staf ondersteund door 140 vrijwilligers, 
deels met een psychiatrische achtergrond.

•  Momenteel wordt Het Dolhuys ondersteund 
door 16 GGZ participanten.  
5 instellingen hebben zich al gecommiteerd 
voor ondersteuning na 2012 voor resp. 5 en 
10 jaar. Hiermee is het voortbestaan van Het 
Dolhuys gegarandeerd doordat een belangrijk 
deel van de exploitatie met deze toezeggingen 
wordt gedekt.

•  De exploitatiebegroting wordt voor 30% 
gevormd door inkomsten uit entree, horeca, 
verkoop, sponsoring en horeca.

•  Jaarlijks werft Het Dolhuys zo’n 400.000 
euro voor activiteiten. Hiervoor worden 
cultuurfondsen en sponsoren aangezocht. 

5.2  Participanten

Het Dolhuys wordt, zoals eerder gezegd, onder-
steund door 16 GGZ instellingen die door 
middel van een jaarlijkse geldelijke bijdragen de 
exploitatie mogelijk maken. Het Dolhuys en de GGZ 
sector delen een aantal doelstellingen op het gebied 
van imago- en beeldvorming en transparantie. Het 
Dolhuys draagt (indirect en direct) bij aan imago 
verbetering, aandacht voor langdurige zorg en 
destigmatisering van de psychiatrische patiënt.  

Waar mogelijk vinden inhoudelijke koppelingen 
plaats tussen inhoudelijke thema’s, net als 
redactionele samenwerking.

5.3  Sponsoren

Het Dolhuys kent een groeiende groep sponsoren. 
Met de meeste sponsoren zijn meerjarige contracten 
van financiële ondersteuning gesloten. Voor de deel-
nemende sponsorbedrijven is de zakelijke relatie 
met een of meer GGZ-instellingen belangrijk. Het 
Dolhuys zet de komende periode in op versterking 
van de bestaande relaties en uitbreiding van het 
netwerk. Het streven hierbij is om gezamenlijk 
invulling te geven aan de doelen van Het Dolhuys 
en de eigen maatschappelijke doelen van de 
ondernemingen. Het Dolhuys wil haar netwerk zo 
blijven uitbreiden dat uit alle belangrijke sectoren 
bedrijven vertegenwoordigd zijn. Van financiële 
dienstverlening, ICT, adviseurs, tot voedsel, energie 
en specifieke producten. 

5.4  Het Sponsordiner

Jaarlijks organiseert Het Dolhuys een Sponsordiner. 
Hier ontmoeten de sponsoren en de Raden van 
Bestuur van de GGZ participanten elkaar. Opkomst 
en waardering van sponsoren en participanten 
zijn onveranderd hoog. Naast dit evenement wil 
Het Dolhuys voor zowel de business to business 
benadering als marketing en communicatie de 
sponsoren nadrukkelijk betrekken. 
Het sponsordiner in 2011 was een groot succes. 
Tijdens deze avond werden 4 projectconcepten 
gepresenteerd: ‘Aai maar’; een tentoonstelling 
over de kracht van aanraking in samenwerking met 
Sesamstraat, ‘IK M/V’; de tweede tentoonstelling 
in de programmalijn ‘Wie ben ik’ over gender & 
homoseksualiteit, ‘Christopher Payne’; een foto-
project over architectuur & psychiatrie in Nederland 
in een historisch perspectief, en ‘THUYS’; het te 
realiseren franchiseconcept van de horecaformule 
van Het Dolhuys. In totaal werd maar liefst  
3 25.000,- opgehaald voor deze vier projecten. 

5  financiën



5.7 Vrienden

Het Dolhuys is in 2010 gestart met het opnieuw 
werven van vrienden. In 2011 zijn er 180 vrienden 
bijgekomen zodat de stand nu op 250 vrienden 
staat. De ambitie is om in 2013 een groep van 
tussen de 400-500 vrienden te hebben gerealiseerd 
in diverse financiële categorieën. In de komende 
periode worden daarom extra initiatieven ontwikkeld 
om de bestaande vriendenkring op een vernieuwde 
grondslag te activeren. Het werven van vrienden 
is een voortdurende inspanning die een langere 
looptijd vergt en zodoende op termijn veel voordeel 
brengt voor Het Dolhuys. Een van de ingangen is de 
nieuwe kunstprogrammering voor het aanspreken 
van nieuwe contacten in de particuliere sfeer. De 
Vrienden doneren jaarlijks minimaal 45 euro.
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5.5  Fondswerving

Het Dolhuys is bij haar oprichting en de realisatie 
ondersteund door alle grote fondsen. Voor de 
realisatie van nieuwe programma’s en activiteiten 
blijft Het Dolhuys aangewezen op fondsenwerving. 
Het Dolhuys heeft warme relaties met vertegen-
woordigers van de landelijke fondsen. Het zal deze 
relaties verder uitbouwen en verstevigen. 
In 2011 kende Stichting DOEN haar steun toe voor 
de realisatie van de programmalijn ‘Wie ben ik’. 
Deze programmalijn bestaat uit drie grote thema-
tentoonstellingen, waarvan de eerste, ‘Wij zullen 
doorgaan, de kunst van het ouder worden’ in 2011 
geopend is. Voor de toelichting op dit project zie 
paragraaf 7.3 ‘Projecten uitgelicht’. 
Voor andere fondsen die onze projecten in 2011 
gesteund hebben zie hoofdstuk 7. 

5.6  Regenten

Museum Het Dolhuys heeft in 2011 het Regent-
schap nieuw leven ingeblazen, een eeuwenoude 
traditie die bestaat sinds 1582. Een Regent schenkt 
voor een periode van minimaal vijf jaar een bedrag 
van 3 1.000,- per jaar aan het museum. Omdat het 
museum een ANBI status heeft, kan deze jaarlijkse 
gift worden vastgelegd in een lijfrente-akte. De 
Regentenkring is in 2011 fiscaal juridisch voorbereid 
als uitbreiding van de particuliere geefkring. Op 
dit moment zijn er 17 regenten aan Het Dolhuys 
verbonden, dit aantal blijft toenemen.

> 12

Aantal bezoekers per periode

2011 (ruim 43.000)

2010 (ruim 40.000)

2009 (ruim 32.000)
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6.1  Samenwerking algemeen

Het Dolhuys zoekt zoveel mogelijk samenwerking 
met externe partners uit het museale en het 
psychiatrische veld. Het Dolhuys beweegt zich 
enerzijds in het Nederlandse en internationale 
museale veld, maar deelt anderzijds doelstellingen 
met voorlichtingsbureaus en patiënten- en belangen-
verenigingen die zich richten op de bewustwording 
over en bespreekbaar maken van psychiatrie in 
brede zin. 

Zo is Het Dolhuys deelnemer aan de stichting 
Haarlems Erfgoed, een samenwerkingsverband 
waarvan naast musea als het Teylers Museum ook 
erfgoedinstellingen als het Noord-Hollands Archief 
deel uitmaken. 

Binnen Europa zijn er enkele musea die zich 
specifiek op het thema psychiatrie richten. Met het 
belangrijkste zustermuseum, het Vlaamse Museum 
Dr. Guislain in Gent, werkt Het Dolhuys intensief 
samen. Verder participeert Het Dolhuys met enkele 
andere Europese musea – waaronder die in Rome, 
Londen, Aarhus, Praag en Heidelberg en Göppingen 
(Duitsland) – in door de EU ondersteunde Europese 
projecten. 

Het Dolhuys heeft een natuurlijke verwantschap 
met een aantal organisaties in het psychiatrische 
veld, zoals het Fonds voor Psychische Gezondheid, 
het Trimbosinstituut, de Stichting Mikado (een 
kenniscentrum voor interculturele psychiatrie) en 

vakgroepen van universiteiten, waaronder de UVA, 
VU, Universiteit Utrecht, leerstoel Geschiedenis van 
de Psychiatrie. Een aantal van deze organisaties 
zetten onderwerpen op de maatschappelijke 
agenda, die ook passen bij het profiel van Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werkt waar mogelijk samen, 
en profileert zich daarbij als publiek platform voor 
deze organisaties, door als partner bijvoorbeeld 
educatieve expertise in te brengen. Het 
Dolhuys legt zich in de komende periode toe 
op het uitbouwen en versterken van dit netwerk 
van instellingen en streeft duurzame relaties en 
samenwerkingen met deze partners na.

6.2  EU projecten 

Het Dolhuys participeert in een Europees samen-
werkingsverband met psychiatrie musea in Gent 
(dr. Guislain), Londen (Wellcome Trust), Rome 
(Museo Laboratorio della Mente), Praag (Psychiatric 
Hospital Bohnice) Heidelberg (Prinzhorn Collection), 
Göppingen (Museele) en Århus (Museet Psykiatrisk 
Hospital). 

Voor de periode 2009-2011 is een tweede 
Europese subsidieaanvraag gehonoreerd 
binnen het programma het Grundtvig Life Long 
Learning. Dit project is in het voorjaar van 2011 
afgesloten, de rapportage is opgemaakt en 
goedgekeurd. 

In 2011 is de samenwerking gestart met het NoMa 
borderless art museum, gesitueerd in Omihachiman, 
Japan. Deze samenwerking beoogt te resulteren in 
een expositie van Japanse Outsider Art in 2012, 
die na de expositieperiode in Het Dolhuys verder zal 
reizen door Europa. 

6.3  Nationaal 

Het Dolhuys is actieve participant binnen de 
relevante gremia in Haarlem en vertegenwoordigd 
in het bestuur van de stichting Madness and 
Arts. Verder wordt er bij alle publieksactiviteiten 
van het museum zoveel mogelijk samengewerkt met 
andere partijen, zoals het Vijfde Seizoen, musea 
(bijvoorbeeld het Van Gogh Museum en De Hallen), 
maar ook met het academisch centrum voor kinder- 
en jeugdpsychiatrie Curium, RIAGG’s, GGZ’s en 
belangenverenigingen als Ypsilon en de Landelijke 
Stichting Zelfbeschadiging.

Zo gaf het Groningermuseum ons in 2011 drie 
prachtige werken van Erwin Olaf in bruikleen, stond 
Het Dolhuys met een stand op het voorjaarscongres 
van de NVVP die haar 140 jarig bestaand vierde, 
werd de reizende tentoonstelling Het Kasthuys 
ingezet op het Film by the Sea festival in Zeeland en 
kwam samen met het Fonds Psychische Gezondheid 
de tentoonstelling ‘De Bruid van Leopold’ tot stand 
over het (over)leven in de schaduw van een naaste 
met een psychische ziekte (zie hoofdstuk 7, Activiteit 
uitgelicht).

6  samenwerking
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7.1  Tentoonstellingen in 2011

In 2011 opende er maar liefst 5 tentoonstellingen 
in museum Het Dolhuys. Zo werd de muurschildering 
van de jonge kunstenaar Kees Peerdeman onthuld, 
zijn angststoornis was de inspiratie voor dit 
bijzondere werk. De Britse kunstenares Bobby Baker 
stelde haar indrukwekkende dagboektekeningen 
tentoon, die zij maakte in een periode dat ze ‘even 
gek was’. In de zomer van 2011 konden bezoekers 
zich even wanen in een Freudiaans pretpark uit 
de jaren twintig, een tentoonstelling gemaakt door 
de Amerikaanse kunstenares Zoe Beloff over een 
geheim genootschap van ‘Freud-aanhangers’ 
op Coney Island in New York. In het najaar zag 
het grijs van de mensen door alle babyboomers 
die op de tentoonstelling ‘Wij zullen doorgaan, 
de kunst van het ouder worden’ afkwamen. En 
maakte de tentoonstelling ‘De Bruid van Leopold’ 
een samenwerking met het Fonds Psychische 
Gezondheid, vele verhalen los bij bezoekers die, net 
als de hoofdpersoon uit deze expositie, al jaren leven 
of geleefd hebben in de schaduw van een naaste 
met een psychische ziekte. 
In dit jaarverslag hebben wij enkele activiteiten in 
2011 uitgelicht.

7.2  Activiteit uitgelicht:  
Freuds Droomland 

De amateurclub van psychoanalytici op Coney 
Island, 1926-1972
Museum Het Dolhuys in Haarlem presenteerde in 
2011 de tentoonstelling ‘FREUDS DROOMLAND’, 
de amateurclub van psychoanalytici op Coney 
Island, 1926-1972. De tentoonstelling is gebaseerd 
op een bezoek van psychoanalyticus Sigmund 
Freud aan New York in 1909, waarbij hij ook Coney 
Island aandeed. Albert Grass, de voorzitter van de 
amateurclub van psychoanalytici, was zó onder de 
indruk van Freud, dat hij het pretpark ‘Dreamland’ 
ontwierp, gebaseerd op de theorieën van Freud 
over droomanalyse. De tentoonstelling ‘FREUDS 
DROOMLAND’ was te zien van 25 mei tot en met 
15 oktober 2011.
De tentoonstelling is gemaakt door de New 
Yorkse kunstenares Zoe Beloff; zij ontdekte 
psychoanalyticus Albert Grass en zijn plan voor het 
pretpark ‘Dreamland’. Beloff raakte gefascineerd 
door het idee om de theorieën van Freud via de 
populaire cultuur kenbaar te maken aan het grote 
publiek.
De tentoonstelling ‘FREUDS DROOMLAND’ toont 
op unieke wijze het gedachtegoed van Freud en de 
geschiedenis van Coney Island. De tentoonstelling 
bestaat uit een reconstructie van het pretpark, 
gemaakt aan de hand van kleurrijke maquettes, foto’s 
en tekeningen. De bezoeker ziet zowel lachspiegels 
als botsauto’s, maar ook zijn er negen films van de 
amateurclub van psychoanalytici die hun dromen 

hebben vastgelegd. Geheel geïnspireerd door 
‘Die Traumdeutung’, hét boek van Freud uit 1899 
dat wordt beschouwd als de grondlegging van de 
psychoanalyse, hebben zij hun dromen geanalyseerd 
om meer over hun onderbewustzijn aan de weet te 
komen.

7  tentoonstellingen
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Zoe Beloff
Zoe Beloff groeide op in Edinburgh, Schotland. 
In 1980 verhuisde ze naar New York om te gaan 
studeren aan Colombia University waar ze haar 
Master in de Beeldende Kunsten van Film behaalde. 
Haar werk speelt zich af op het raakvlak tussen 
realiteit en fantasie: zij zoekt naar manieren om 
onbewuste processen in beeld te brengen. Beloff 
nam deel aan tal van internationale tentoonstellingen 
en filmvoorstellingen, waaronder het Whitney 
Museum of American Art en het Museum of Modern 
Art in New York, het Freud Dream Museum in Sint-
Petersburg en het Centre Pompidou in Parijs.
De tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenares 
Zoe Beloff reist na Het Dolhuys door naar Duitsland 
en Spanje. 

Randprogrammering
Tijdens de zomervakantie werd de workshop Dromen 
vangen gegeven. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 
12 krijgen eerst een korte rondleiding van een 
museumdocent door de tentoonstelling ‘Freuds 
Droomland’. Daarna gaan zij hun eigen persoonlijke 
dromenvanger maken! Tijdens de workshop wordt er 
verteld over dromen en komt er af en toe een mooi 
verhaal voorbij. De creatieve workshop ‘Dromen 
vangen’ is wegens succes verlengd in september  
en oktober.

Pers
‘Freuds Droomland’ kreeg in Nederland lovende 
recensies: 
De Volkskrant schrijft: “Niet in een dure psycho-
analyse, maar met je vrienden naar een Freudiaans 
pretpark.”
“Freud zag de toekomst van het amusement, hij zag 
de demonische games die zouden komen”, schrijft 
‘Mister Motley’, een magazine over beeldende kunst. 

Het tijdschrift ‘Kunstbeeld’ gaf de tentoonstelling 
maar liefst vijf sterren. “In Beloffs wereld moet je je 
onderdompelen, als in een droom of in een ranzig 
pretpark,” aldus Kunstbeeld.

Fondsen
Deze tentoonstelling werd ondersteund door 
Psycho Analytische Fondsen / Nederlandse 
Vereniging voor Psychoanalayse / Nederlands 
Psychoanalytisch Instituut

7.3  Activiteit uitgelicht:  
Wij Zullen Doorgaan

Museum Het Dolhuys in Haarlem opende in 2011 
‘WIJ ZULLEN DOORGAAN’, een tentoonstelling 
over de kunst van het ouder worden. In 2011 
werden zo’n 230.000 mensen 65 jaar, dat zijn er 
60.000 meer dan het jaar ervoor. Die stijging werd 
veroorzaakt door de eerste lichting babyboomers 
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die met pensioen gingen. Hoe gaat deze nieuwe 
generatie om met ouderdom? Is het vloek of een 
zegen? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling 
‘WIJ ZULLEN DOORGAAN’, de kunst van het 
ouder worden. De tentoonstelling is geopend op 24 
augustus 2011 tot en loopt door tot en met 4 maart 
2012. 
De tentoonstelling wil beeldvorming over ouderen ter 
discussie stellen. De tijd dat ze achter de geraniums 
zitten, is voorbij. De bezoeker ontmoet met name 
inspirerende ouderen, die met hun persoonlijke 
verhaal vooroordelen over ouderdom wegnemen. 
Tegelijkertijd krijgen ook de babyboomers te maken 
met de aftakeling van lichaam en geest. In de 
tentoonstelling komen het ouder wordende brein en 
de ziekte Alzheimer aan bod.
Gerenommeerde kunstenaars brengen ouderdom 
in beeld. Van fotograaf Erwin Olaf is een serie 
portretten van sexy geklede dames te zien. 
Kunstenares Anne Verhoijsen portretteert zichzelf op 
55-jarige leeftijd op zes verschillende leeftijden. Ook 
is er een serie erotische foto’s van bejaarde stellen, 
gemaakt door Marrie Bot. Verder een indringend 
project over dementie van Gerrino Mulder en 
fotograaf Bert Verhoeff.
Regisseur Nova van Dijk maakte voor de tentoon-
stelling een film-installatie waarin onder andere 
kunstschilder Jan Sierhuis en acteur Peer Mascini 
vertellen over ouder worden. Ter gelegenheid van 
de tentoonstelling komt er ook een speciale krant. 
Daarin staan interviews met Freek de Jonge, Cisca 
Dresselhuys, Dick Swaab, Jef Rademakers en Carry 
Tefsen. “Die kunstheupen zijn geweldig! Ik loop als 
een kievit over het toneel,” aldus de 72-jarige actrice.

Randprogramma 
Gedurende de tentoonstellingperiode waren er 
diverse activiteiten in het kader van de tentoon-
stelling georganiseerd; zo konden bezoekers samen 
met ‘Loesje’ in gesprek met elkaar gaan over de 
kunst van het ouder worden en werd in de workshop 
gelijk uitgelegd hoe je de conclusies in gevatte 
‘Loesje uitspraken’ kon omzetten. 
Daarnaast heeft Het Dolhuys in het kader van 
de tentoonstelling een speciaal programma 
ontwikkeld over de kunst van het ouder worden 
voor de Haarlemse verzorgingscentra. Zo 
ging ging kunstenares Sandra Schouten van 
kunstenaarsplatform Zona’s Kiosk in oktober met 
bewoners van verzorgingscentrum Sint Jacob in 
de Hout in gesprek over hun leven en hoe ze het 
ouder worden ervaren: is het zoet, zuur, bitter, zwart, 
kruidig, geurig? Samen komt ze met de bewoner 
tot een afdruk van hun huidige leven in de vorm van 
zeer persoonlijk koekjes die ter plekke gemaakt en 
gebakken worden op basis van eetverleden, geur- 
en smaakgeheugen. Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door het VSB fonds.

Pers
Ook deze tentoonstelling werd weer goed opgepakt 
door de pers met artikelen in de Telegraaf, NRC, 
dagblad Trouw, interviews op radio 1 en tv-
programma’s als ‘Koffietijd’ en ‘Sterren op het 
Doek’ besteden aandacht aan de tentoonstelling. 
Daarnaast werden in het tv-programma ‘Koffie Max’, 
fotograaf Jeroen de Bakker en mevrouw Van den 
Hamer-Degenkamp (90), twee hoofdpersonen uit de 
tentoonstelling, geïnterviewd over de kunst van het 
ouder worden.

Fondsen
Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door 
Stichting Doen, het Mondriaan Fonds, het VSB 
fonds, Stichting Hofjes Codde en Van Beresteyn, 
Fonds Sluyterman van Loo en het SNS Reaal Fonds.
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7.4  Activiteit uitgelicht:  
De Bruid van Leopold

De Bruid van Leopold / Fonds Psychische 
Gezondheid
Museum Het Dolhuys opende op 17 november 
2011 de tentoonstelling ‘De bruid van Leopold, in de 
schaduw van een ziekte’. Ruim één miljoen mensen 
in Nederland hebben een familielid of dierbare 
die last heeft van psychische problemen. Deze 
‘naasten’ moeten veel van zichzelf opzij zetten. In de 
tentoonstelling ‘De Bruid van Leopold’, die te zien 
was van 17 november 2011 tot en met 22 januari 
2012, staan zij centraal.
De bezoeker komt in aanraking met het leven van 
Mieke Hazelzet. Zij was naast echtgenote, moeder 
van vijf kinderen en kunstenaar, een dame met 
een manisch depressieve stoornis. Een kleurrijke, 
dominante persoonlijkheid die ervan overtuigd 
was dat zij behoorde tot Koninklijke kringen, ze 
gedroeg zich als een ‘royal lady’. Zij is echter niet de 
hoofdpersoon in deze tentoonstelling. Dat is haar 
zoon Huub. Zijn verhaal staat symbool voor ruim 
één miljoen andere naasten die opgroeien met een 
familielid of dierbare met psychische problemen. Hoe 
is het om in de schaduw van een ziekte te leven? De 
tentoonstellingszaal hangt vol met kleurrijke 
schilderijen – bloemen, zelfportretten en poppen 
– gemaakt door Mieke Hazelzet. De inrichting van 
de tentoonstelling is geïnspireerd op haar huis dat 
ze had volgestouwd met spullen; haar kinderen en 
kleinkinderen waren er jarenlang niet welkom. Op 
de tentoonstelling is er ook een plek voor bezoekers 
waar zij hun eigen verhaal kwijt kunnen.
Deze tentoonstelling is financieel mogelijk gemaakt 
door het Fonds Psychische Gezondheid in 

Amersfoort. Ook binnen het Fonds staan naasten 
van mensen met psychische ziekten dit jaar op 
de voorgrond. Om aandacht te vragen voor hun 
moeilijke situatie stonden zij centraal tijdens een 
campagne van het Fonds en op de Landelijke Dag 
Psychische Gezondheid. Deze tentoonstelling sluit 
daarom naadloos aan bij de doelstellingen van het 
Fonds Psychische Gezondheid.

Pers
De tentoonstelling werd goed ontvangen door de 
doelgroep. Er verschenen onder andere artikelen 
in het Haarlems Dagblad, Psy magazine en 
verschillende vakbladen.

Fondsen
Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door  
Het Fonds Psychische Gezondheid.

De bruid van Leopold
   In de schaduw van een ziekte  -  17 nov t/m 22 jan 2012

TENTOONSTELLING

www.hetdolhuys.nl

dolhuys-bruid-A0-01.indd   1 04-11-11   16:27:56
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Stichting Museum van de Geestelijke Gezondheidszorg Het Dolhuys 

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming)

31-12-2011 31-12-2010

x 3 1.000 x 3 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.398 1.420

Totaal vaste activa 1.398 1.420

Vlottende activa

Winkelvoorraden 18 16

Vorderingen en overlopende activa 807 856

Liquide middelen 7 7

Totaal vlottende activa 832 879

Totaal activa 2.230 2.299

31-12-2011 31-12-2010

x 3 1.000 x 3 1.000

PASSIVA

Eigen vermogen 23 12

Langlopende schulden 840 900

Kortlopende schulden 1.376 1.387

Totaal Passiva 2.230 2.299

Stichting Museum van de Geestelijke Gezondheidszorg Het Dolhuys 

RESULTATENREKENING OVER 2011

2011 2010

x 3 1.000 x 3 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Bijdragen GGZ - instellingen 900 787

Overige bedrijfsopbrengsten 922 970

Som der bedrijfsopbrengsten 1.822 1.757

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 797 689

Afschrijvingen op materiële vaste activa 139 124

Overige bedrijfskosten 820 873

Som der bedrijfslasten 1,756 1.686

BEDRIJFSRESULTAAT 66 71

Financiële baten en lasten -55 -59

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 11 12

Bijzondere lasten - -

RESULTAAT BOEKJAAR 11 12

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging ( onttrekking) Algemene reserve 11 12

11 12

bijsluiter 1 Verkorte jaarcijfers
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bijsluiter 2 organogram
Bestuur

FondsenwervingBeleidsmedewerker

Directie-assistent

Archief

Programmeurs Research

Collecties en Beheer

Gebouw en Onderhoud

ICT

Veiligheid

Weving en Selectie

Begeleiding

Coördinatie

Servicebureau

Front office

Back office

Winkel

Horeca

Communicatie

Programma’s Research

Collecties en Beheer

Onderhoud

Schoonmaak

Toezichthouders

Rondleiders

Administratie

Café

Gastvrouw/heer

Receptie

Telefonist(e)

Sales

Applicatiebeheer

Winkelbeheer

Webmaster

Publieksonderzoek

Promotieteam

Rondleidingen

Boekingen

Webmaster

Receptie

Verantwoordelijkheden afdeling

Door vrijwilligers uitgevoerde activiteiten

Directie

Marketing & Programmering Kenniscentrum Algemeen beheer Vrijwilligersbureau
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Hoe zag de agenda van Het Dolhuys er 
uit in 2011?

29 januari 2011
Monumentennacht ‘Dolhuys Crazy Disco’

Tijdens de Haarlemse Monumentennacht op 
zaterdag 29 januari  verandert museum Het Dolhuys 
in een discotheek.  ‘Crazy Disco’ met gekte als 
thema voor de Dolhuys-DJ die swingende nummers 
uit de jaren tachtig en negentig zal draaien. Denk 
Prince met ‘Let’s go crazy’, Madonna met ‘Crazy 4 
you’ en ook Britney Spears met ‘You drive me crazy’ 
of the Fine Young Cannibals  met ‘She drives me 
crazy’.
Wie even de dansvloer wil verlaten, kan Het Dolhuys 
in tijdens de nacht van 20.00 uur tot 01.00 uur. 
De passe-partouts voor de Monumentennacht zijn 
voor tien euro te koop bij de VVV, museum Het 
Dolhuys en de Grote Kerk. Op de avond zelf bij alle 
deelnemende instellingen.

18 februari 2011
Opening ‘Teer’, een tentoonstelling over angst van 
grafisch ontwerper en illustrator Kees Peerdeman

Museum Het Dolhuys presenteert ‘Teer’, een tentoon-
stelling over angst van grafisch ontwerper en 
illustrator Kees Peerdeman (24). In een ruim twintig 
meter brede muurschildering toont de kunstenaar 
beelden die zijn gebaseerd op gevoelens van angst, 
isolatie en vervreemding. Vorig jaar studeerde hij 
cum laude af aan de Design Academy in Eindhoven. 

De tentoonstelling is te zien van 18 februari tot en 
met 17 april. Een interview met Kees Peerdeman, 
een kunstenaar met een angststoornis. “Ik ben een 
vrolijke jongen, alleen een beetje angstig.”

17 Maart 2011 
43ste April: Te keer tegen de isoleer

Nederland scoort hoog als het gaat om het gebruik 
van de isoleercel. In vergelijking met andere 
Europese landen belanden psychiatrische patiënten 
hier vaker in een isoleercel. 
Op donderdag 17 maart, tijdens de 43ste April, gaat 
de discussie over ‘Te keer tegen de isoleer’. Te gast 
zijn Remy Welleman, projectleider Dwang en Drang 
bij GGZ-Ingeest en ervaringsdeskundige Mieke 
Mostermans.

23 maart 2011 
Opening tentoonstelling Opening ‘Ik en mijn 
gekte’, dagboektekeningen van Bobby Baker

‘Ik en mijn gekte’, dagboektekeningen van 
Bobby Baker (60), is de eerste internationale 
tentoonstelling die zij naar Haarlem heeft gehaald. 
Baker is een Britse kunstenares met een borderline-
stoornis. Tijdens haar opname in een kliniek voor 
dagbehandeling hield zij met tekeningen een 
dagboek bij. De tentoonstelling is te zien van 23 
maart tot en met 31 juli 2011.

bijsluiter 3 activiteiten het dolhuys 2011

Foto: Huub Sleper

DECEMBER
ZONDAG 4 DECEMBER
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’

ZONDAG 11 DECEMBER
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys 
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’

DONDERDAG 15 DECEMBER
18.30 -  43e april-avond: ‘Bruidsdiner’, 

debat én diner waar onder andere 
Hans Looijen, directeur van museum 
Het Dolhuys, vertelt over zijn 
manisch depressieve moeder.

ZONDAG 18 DECEMBER
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys 
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
14.00 -  High Tea + Music: Dj Suna 

komt draaien! Dj Suna voelt zich 
overal thuis. Van bejaardenhuis 
tot Paradiso. Ben je 8 of 88? 
Libanees of Jordanees? Chauffeur 
of directeur? Zet al je zorgen aan de 
kant en dans! Special edition!

DINSDAG 27 DECEMBER
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

WOENSDAG 28 DECEMBER
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

DONDERDAG 29 DECEMBER
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

VRIJDAG 30 DECEMBER
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

JANUARI
DINSDAG 3 JANUARI
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

WOENSDAG 4 JANUARI
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

DONDERDAG 5 JANUARI
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

VRIJDAG 6 JANUARI
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
 (Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

ZATERDAG 7 JANUARI
13.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
(Ook om 14.00, 1500 en 16.00 uur)

ZONDAG 8 JANUARI
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys 
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’

ZONDAG 15 JANUARI
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys 
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
16.00 - Open Podium in Café Het Dolhuys

DONDERDAG 19 JANUARI
19.30 -  43e april-avond: ‘Dwaallicht’ 

cabaretvoorstelling van een bejaarde 
professor

ZONDAG 22 JANUARI
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys 
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’

ZONDAG 29 JANUARI
14.00 - rondleiding museum Het Dolhuys 
14.00 -  rondleiding Bovenkamer, 

het ‘puberbrein’
14.00 -  High tea arrangement: HighTea + 

fi lm: Casa verdi, documentaire van 
Italiaanse fi lmmaker Anna Maria 
Franceschini over de bewoners 
van Casa Verdi, het door Guiseppe 
Verdi in 1899 opgerichte rusthuis 
voor ‘oude en behoeftige musici te 
Milaan’.

Museum Het Dolhuys in Haarlem presenteert op 
17 november de tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’, 
in de schaduw van een ziekte. Duizenden mensen in 
Nederland hebben een familielid of dierbare die last heeft 
van psychische problemen. Deze ‘naasten’ moeten veel 
van zichzelf opzij zetten. In de tentoonstelling ‘De Bruid 
van Leopold’, te zien van 17 november 2011 t/m 22 januari 
2012, staan ZIJ centraal.

De bezoeker komt in aanraking met het leven van 
Mieke Hazelzet. Zij was naast echtgenote, moeder van vijf 
kinderen en kunstenaar, een dame met een manisch 
depressieve stoornis. Een kleurrijke, dominante persoonlijk-
heid die ervan overtuigd was dat zij behoorde tot Koninklijke 
kringen, ze gedroeg zich als een ‘royal lady’. Zij is echter 
niet de hoofdpersoon in deze tentoonstelling. Dat is haar 
zoon Huub. Zijn verhaal staat symbool voor duizenden 
andere naasten die opgroeien met een familielid of dierbare 
met psychische problemen. Hoe is het om in de schaduw 
van een ziekte te leven?

De tentoonstellingszaal hangt vol met kleurrijke schilderijen 
- bloemen, zelfportretten en poppen - gemaakt door 
Mieke Hazelzet. De inrichting van de tentoonstelling is 
geïnspireerd op haar huis dat ze had volgestouwd met 
spullen; haar kinderen en kleinkinderen waren er jarenlang 
niet welkom. Op de tentoonstelling is er ook een plek waar 
bezoekers hun eigen verhaal kwijt kunnen.

Deze tentoonstelling is fi nancieel mogelijk gemaakt 
door het Fonds Psychische Gezondheid, Amersfoort.

BRUIDSDINER
43e april-avond, donderdag 15 december 2011

Diner én debat waarbij onder andere Hans Looijen, 
directeur van museum Het Dolhuys, vertelt over zijn 
manisch depressieve moeder.

Deze avond is georganiseerd in het kader van de 
tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’, in de schaduw van 
een ziekte. (te zien t/m 22 januari 2012) In Nederland zijn 
ruim 1 miljoen kinderen van wie de vader en/of moeder 
psychiatrisch patiënt is. Veel aandacht gaat uit naar de 
ziekte van hun ouders, terwijl de kinderen zelf ook zorg, 
liefde en aandacht nodig hebben. Zij groeien op in de 
schaduw van een ziekte.
Tijdens het ‘bruidsdiner’, op 15 december in museum 
Het Dolhuys, staan de kinderen centraal. Zij vertellen hoe 
het is om te leven met een vader en/of moeder die ernstige 
psychische problemen heeft. Hans Looijen, directeur van 
museum Het Dolhuys, zal een persoonlijk verhaal vertellen 
over zijn manisch depressieve moeder.
Waarom een bruidsdiner? Mieke Hazelzet, de kunstenares 
uit de tentoonstelling, was manisch depressief en 
gefascineerd door koning Leopold, de voormalige koning 
van België. Met een prachtig gedekte tafel, wachtte zij 
tevergeefs op zijn komst.
Het diner wordt deze avond verzorgd door chefkok 
Huub Sleper, eigenaar van restaurant Villa Zomerdijk in 
Velzen-Zuid. 

Reserveren svp via www.hetdolhuys.nl.

AGENDA

december 

januari

februari

www.hetdolhuys.nl

De bruid van Leopold
   In de schaduw van een ziekte  -  17 nov t/m 22 jan 2012

dolhuys-agenda3-04.indd   1 03-11-11   10:27:34
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2 april 2011
De film ‘Achter het Behang’ gaat in Het Dolhuys 
in première

Tijdens het Nationaal Museumweekend op 2 en 3 
april gaat in museum Het Dolhuys de film ‘Achter het 
behang’ in première. Filmmakers Henk Maurits en 
Machiel Amorison kropen twee jaar lang achter het 
behang van de achttiende eeuwse Regentenkamer 
om de ingrijpende en gedurfde restauratie van de 
kamer in beeld te brengen. “Ik voelde mij soms net 
een huwelijksfotograaf: je moet op het juiste moment 
toeslaan,” vertelt Henk Maurits in een interview.

6 april 2011
In ontvangstneming schenking van Marijke  
en Hans van der Made

Het kunstverzamelaarsechtpaar Marijke en Hans van 
der Made markeerden hun verhuizing naar Haarlem 
met een schenking aan Het Dolhuys. De schenking 
bestaat uit behang ontworpen door Serge Onnen.

10 mei 2011
De nieuwe website van Het Dolhuys gaat live!

Onze nieuwe website is live. Een proces wat bij 
elkaar een jaar geduurd heeft. We bedanken de 
mensen van Heldergroen en Fetch voor realiseren 
van deze nieuwe website.

10 mei 2011
Pubers maken film over puberbrein 

Wie alvast op ontdekkingstocht wil gaan door het 
puberbrein, kan een kijkje nemen in de nieuwste 
film over De Bovenkamer. Een film van pubers 
over pubers: onder begeleiding van Jemima van 
der Tholen gingen Zoey Strampel, Lisanne Kniese 
en Sophie Kok op pad met de camera door De 
Bovenkamer.

19 mei 2011
43ste April: nieuwe methode voor patiënten  
met trauma en borderline

Op donderdag 19 mei gaat de 43ste April over ‘In 
tekenbeweging zijn’, het nieuwe boek van Lida Floor 
en Didi Overman, beiden beeldend therapeut en 
beeldend kunstenaar. “Durf en creativiteit, compassie 
met ernstig beschadigde patiënten en deskundige 
ervaring komen samen in dit prachtige boek”, aldus 
Albert Blom, psychiater-directeur behandelzaken 
GGZ inGeest.

25 mei 2012 
Start educatief programma Dromen Vangen

Kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen deze 
zomer in museum Het Dolhuys meedoen aan de 
creatieve workshop ‘Dromen vangen!’ Daar maken 
ze hun eigen, persoonlijke dromenvanger. Ook al 
hoeft een enge droom of nachtmerrie niet meteen te 
betekenen dat er iets aan de hand is, een kind kan er 
wel last van hebben. Door te praten over de droom 
en het bijbehorende gevoel te benoemen kun je een 
stuk van de angst wegnemen.

25 mei 2011 
Opening tentoonstelling ‘FREUDS DROOMLAND’, 
de amateurclub van psychoanalytici op Coney 
Island, 1926-1972

Museum Het Dolhuys presenteert de tentoonstelling 
‘FREUDS DROOMLAND’, de amateurclub van 
psychoanalytici op Coney Island, 1926-1972. De 
tentoonstelling is gebaseerd op een bezoek van 
psychoanalyticus Sigmund Freud aan New York 
in 1909, waarbij hij ook Coney Island aandeed. 
FREUDS DROOMLAND is te zien van 25 mei tot 
en met 15 oktober 2011. Dimitry van den Berg, 
hoofd Marketing en Programmering van Het Dolhuys: 
“Freud zit als het ware ‘verpakt’ in een pretpark: een 
bijzondere tentoonstelling voor een groot publiek.”

31 mei 2011
Regenten van museum Het Dolhuys in ere 
hersteld

Museum Het Dolhuys gaat de oude Regenten 
traditie weer in ere herstellen. De nieuwe Regenten 
en Regentessen van Het Dolhuys dragen het 
museum een warm hart toe en steunen de missie 
van het museum: het destigmatiseren van patiënten 
met een psychiatrische aandoening. Museum Het 
Dolhuys kent een lange traditie van Regenten, die 
vanaf 1582 belast waren met fundraising voor 
het toenmalige pest- en dolhuys. De Regenten 
en Regentessen zamelden geld in, veelal bij 
andere vooraanstaande burgers, om het dolhuys 
in stand te kunnen houden. Zo zorgden zij dat 
er geld en middelen beschikbaar waren voor de 
verzorging van de bewoners. Sinds die tijd is er 
veel veranderd, maar er zijn ook overeenkomsten. 
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Zowel toen als nu waren er geen overheidsgelden. 
Museum Het Dolhuys ontvangt geen structurele 
overheidsbijdragen en is daarmee een particulier 
gefinancierd museum. Regenten en Regentessen 
doen een jaarlijkse, substantiële gift van ten minste 
€3 1.000,- per jaar aan het museum gedurende een 
periode van vijf jaar. Omdat het museum een anbi 
status heeft, wordt deze jaarlijkse gift vastgelegd in 
een lijfrenteakte, zodat men in het meest gunstige 
geval slechts 3 480,- betaalt en de Belastingdienst 
de overige 3 520,- voor haar rekening neemt.

16 juni 2011
43ste April: Film One flew over the cuckoo’s nest

Op donderdag 16 juni is er een verkorte versie van 
de film ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ te zien 
tijdens de 43ste April in Het Dolhuys. Aansluitend 
een debat met acteur Victor Löw. Hij speelde de 
rol van patiënt McMurphy in het theater.  Een week 
voordat de gerestaureerde film ‘One Flew Over 
the Cuckoo’s Nest’ in premiere gaat, zijn de eerste 
fragmenten al te zien in museum Het Dolhuys. 
Deze klassieker uit de filmgeschiedenis vertelt het 
verhaal van Randle McMurphy, gespeeld door Jack 
Nicholson, die zich in een psychiatrische inrichting 
verzet tegen de autoritaire zuster Ratched. De film, 
die dateert uit 1975, geldt onder meer als aanklacht 
tegen het totalitaire regime in de psychiatrie. Deze 
43ste April is een samenwerking met het EYE Film 
Instituut Nederland dat deze zomer ‘Here’s Jack’ 
presenteert, een zomerfestival rond Jack Nicholson.

1 juli 2012
Opening tentoonstelling ‘OVARTACI – 
OPPERGEK’ 

Museum Het Dolhuys presenteert deze zomer de 
tentoonstelling: ‘OVARTACI – OPPERGEK’. Na 
België is Nederland het tweede land in Europa 
waar werk van deze Deense outsider-kunstenaar 
is te zien. Ovartaci (1894 – 1985) verbleef maar 
liefst 56 jaar in een psychiatrische inrichting en 
was zeer gefascineerd door het vrouwelijke. Hans 
Looijen, directeur van Het Dolhuys: “Hij heeft 
zichzelf ontmand. Dat was voor hem de dag van zijn 
bevrijding.”

23 juli 2011
Opening Dolhuys ZOMERFESTIVAL 

Museum Het Dolhuys in Haarlem organiseert dit jaar 
voor het eerst een Zomerfestival. In de maanden juli 
en augustus zijn er iedere vrijdag- en zaterdagavond 
gratis optredens van topartiesten. Huub van der 
Lubbe, Yori Swart maar ook Daan Hofman en band 
komen naar Het Dolhuys. Voor het eerst is deze 
zomer het museumcafé ook ’s avonds geopend  
waar bezoekers voorafgaand aan de optredens 
kunnen eten.

24 augustus 2011
Opening tentoonstelling ‘WIJ ZULLEN 
DOORGAAN’, de kunst van het ouder worden

In augustus is de tentoonstelling ‘WIJ ZULLEN 
DOORGAAN’, de kunst van het ouder worden, 
geopend. Dimitry van den Berg, hoofd marketing en 
programmering: “Bezoekers zien wat ze nog kunnen 
doen met de resterende tijd van hun leven. Er hangt 
een prachtig foto van tennisveteraan Kees Marré 
(1922), hij werd eerste op het WK senioren 2007 in 
de categorie 80 tot 85 jaar. Maar er is ook een serie 
erotische foto’s van bejaarde stellen, gemaakt door 
Marrie Bot. Wij laten zien dat je op oudere leeftijd 
nog lang niet afgeschreven bent.”

21 september 2011
Boekpresentatie Kus me nog eens wakker

Op woensdag 21 september besteedt Het Dolhuys 
met een 43ste April-special aandacht aan de Wereld 
Alzheimer Dag. Dan presenteren fotograaf Bert 
Verhoeff en schrijver Gerrit Molenaar hun boek 
‘Kus me nog eens wakker’ met een multimediaal 
programma. Met spectaculaire films, foto’s, audio 
en geschreven teksten krijgt de toeschouwer een 
kijkje in het leven van negen mensen die in meer 
of mindere mate te kampen hebben met dementie. 
De les is: als we willen zien wie een dementerende 
wèrkelijk is, zouden we hem/haar door een andere 
bril moeten bekijken. Monique, dochter van een 
hoofdpersoon in het boek: “Jullie trekken de grauw-
sluier van dementie. Jullie geven mij een stukje 
moeder terug, mijn moeder haar waardigheid.” 
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1 oktober 2011
Het Dolhuys op locatie in verzorgingscentra

Het Dolhuys heeft in het kader van de tentoonstelling 
‘Wij zullen doorgaan’ in samenwerking met Zona’s 
Kiosk een speciaal programma ontwikkeld voor 
de Haarlemse verzorgingscentra. In totaal gaan 6 
kunstenaars naar 6 verschillende verzorgingscentra. 
Zo ging afgelopen maand kunstenares Sandra 
Schouten met bewoners van verzorgingscentrum 
Sint Jacob in de Hout in gesprek over hun leven 
en hoe ze het ouder worden ervaren: is het zoet, 
zuur, bitter, zwart, kruidig, geurig? Samen komt ze 
met de bewoner tot een afdruk van hun huidige 
leven in de vorm van zeer persoonlijk koekjes die ter 
plekke gemaakt en gebakken worden op basis van 
eetverleden, geur- en smaakgeheugen.

29 oktober 2011
 ‘FATA MORGANA’
een tentoonstelling in het kader van Kunstlijn 
Haarlem

Museum Het Dolhuys presenteert ‘Fata Morgana’, 
een tentoonstelling in het kader van Kunstlijn Haarlem 
waarbij tien kunstenaars dwars door het hele 
museum hun kunstwerken laten zien. Onder de titel 
‘Fata Morgana’, dat luchtspiegeling betekent, laten de 
kunstenaars zich ter plekke inspireren door de 
diverse ruimtes in Het Dolhuys. De tentoonstelling  
is te zien van 29 oktober tot en met 31 december 
2011.

17 november 2011
Opening tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’ in 
de schaduw van een ziekte

Het Dolhuys presenteert op 17 november de 
tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’, in de 
schaduw van een ziekte. Duizenden mensen in 
Nederland hebben een familielid of dierbare  
die last heeft van psychische problemen. Deze 
‘naasten’ moeten veel van zichzelf opzij zetten.  
In de tentoonstelling ‘De Bruid van Leopold’  
staan ZIJ centraal.

17 november 2011
43ste April: Leprosaria, een verborgen 
geschiedenis

Op 17 november is het leprosarium het thema 
van de 43ste April. Het leprosarium is wellicht 
één van de meest schrijnende voorbeelden van 
menselijke isolatie en uitsluiting, maar tevens 
van overlevingsdrang. Patiënten die aan de 
besmettelijke ziekte lepra leden, werden radicaal 
verbannen naar deze afgelegen plekken waar zij 
als verschoppelingen samen leefden. Verschillende 
sprekers belichten de geschiedenis van Leprosarium 
Louisiana (VS) en Het Dolhuys. Ook wordt een 
documentaire vertoond over een Iraans leprosarium. 

15 december 2011
43ste April: ‘Bruidsdiner’

Deze avond is georganiseerd in het kader van 
de tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’, in de 
schaduw van een ziekte. In Nederland zijn ruim  
1 miljoen kinderen van wie de vader en/of moeder 
psychiatrisch patiënt is. Veel aandacht gaat uit naar 
de ziekte van hun ouders, terwijl de kinderen zelf 
ook zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Tijdens 
het ‘bruidsdiner’, op 15 december in museum Het 
Dolhuys, staan de kinderen centraal. Zij vertellen 
hoe het is om te leven met een vader en/of moeder 
die ernstige psychische problemen heeft. Hans 
Looijen, directeur van museum Het Dolhuys, zal 
een persoonlijk verhaal vertellen over zijn manisch 
depressieve moeder. Maar ook Yurani Heijnen, zij 
volgt een cursus voor Koppkinderen (kinderen van 
ouders met psychiatrische problemen) en Simone 
Hansté, ervaringsdeskundige en hulpverlener, komen 
aan het woord. Het ‘bruidsdiner’ wordt verzorgd door 
chefkok Huub Sleper, eigenaar van restaurant villa 
Zomerdijk in Velzen-Zuid.
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