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Het Dolhuys is een museum met een groot nationaal en internationaal 
netwerk. Het verwelkomt een breed publiek, in 2012 al zo’n 44.000 
bezoekers. Het museum heeft als missie het stigma te bestrijden 
dat mensen treft, die in aanraking zijn geweest met de Geestelijke 
Gezondheidszorg (naar schatting 1 op de 5 Nederlanders). Met 
fi nanciële steun van verschillende GGZ participanten, sponsoren, 
regenten (particuliere geefkring) en vrienden wordt de exploitatie 
bekostigd. 

In 2012 grepen de effecten van de bezuinigingen in de culturele 
sector volop om zich heen. Vooral de podiumkunsten en beeldende 
kunsten ondervonden de gevolgen, maar ook de museale sector 
bleef niet buiten schot. Hoewel Het Dolhuys geen subsidies ontvangt 
uit cultuurgelden, raakte de bezuinigingsgolf ook het museum. 
Bezuinigingen in de zorg bemoeilijkten de toetreding van sponsoren, 
op subsidieregelingen werd steeds vaker een beroep gedaan en 
tegelijkertijd werden de beschikbare middelen schaarser. Financiering 
van activiteitenprogramma’s, tentoonstellingen, lezingen en outreach 
programma’s werd moeilijker.

In 2012 introduceerde het Dolhuys het 'omdenken': denken in termen 
van kansen in plaats van problemen. Het economisch gure klimaat 
dwong tot creativiteit en het onder de loep nemen van de mogelijke 
ambities.

Om de exploitatie ook in de toekomst sluitend te kunnen houden, 
is Het Dolhuys in 2012 begonnen haar missie te verbreden tot 'Het 
Dolhuys: Museum van de Geest'. Terugkijkend op de eerste zeven 
jaar van haar bestaan, bestreek het museum immers een veel breder 
gebied dan alleen de psychiatrie. De programmering sneed brede, 
maatschappelijke vraagstukken aan met betrekking tot sociale 
inclusie, identiteit en de waarde van afwijkend gedrag. Ook uit 
bezoekersonderzoeken en zakelijke boekingen bleek dat het museum 
in de praktijk een veel bredere doelgroep trok dan aanvankelijk 
gedacht. Uitbreiding naar een meer omvattend werkveld, een 

‘Museum van de Geest’ als onderdeel van het netwerk van de GGZ, 
VG sector en de forensische en neuropsychologie ligt dan ook voor 
de hand.

De in 2012 ondernomen activiteiten moeten gezien worden in het licht 
van deze verbrede missie. De tentoonstelling 'Verborgen Schoonheid 
uit Japan' betrof een grote verzameling schilderijen, sculpturen en 
objecten van Japanse Outsider Art, gemaakt door mensen met 
een psychiatrische aandoening of een verstandelijke handicap. Het 
bijbehorende outreach programma, mede mogelijk gemaakt door 
het Fonds voor Cultuurparticipatie, bereikte niet alleen mensen in 
de GGZ, maar ook belangstellenden in de VG sector, in justitiële 
inrichtingen, reguliere ziekenhuizen en asielzoekerscentra.
In 2012 verplichtte de overheid basis- en middelbare scholen tot 
voorlichting over homoseksualiteit en seksuele diversiteit. Het 
Dolhuys sneed met de tentoonstellingen 'Ik M/V: En Wie Ben Jij?' en 
‘Verboden Liefde’ dit maatschappelijke thema aan. Een bijbehorend 
educatieprogramma werd opgezet. Dit leverde tevens een bijdrage 
aan het antipestbeleid op scholen. Ook organiseerde het museum 
activiteiten en lezingen over actuele onderwerpen. Zo kreeg de 
tentoonstelling 'Architectuur van een Ideaal', over leegstand in de 
GGZ, lovende recensies in de pers, waaronder een beoordeling met 
vier sterren in de Volkskrant.

Kortom, 2012 was een bewogen, maar ook inspirerend jaar, waarin 
de fundamenten voor Het Dolhuys: Museum van de Geest werden 
gelegd. Het Dolhuys ziet volop kansen en mogelijkheden tot verdere 
uitbreiding van haar maatschappelijke rol en betekenis. Iedereen heeft 
recht op een plaats in de samenleving. De aandacht daarvoor neemt 
tegenwoordig terecht toe. Een Japans gezegde luidt: “De mooiste 
bloemen bloeien op verscholen plekken.” Het Dolhuys wil zo’n bloem 
zijn. Prachtig, niet verscholen, maar in het volle zicht.

Hans Looijen, directeur
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1.1 Historie 

Het Dolhuys is ontstaan op initiatief van zeven psychiatrische 
instellingen. Zij wilden de verschillende collecties, bestaande uit 
prenten, foto’s en oude therapeutische gebruiksvoorwerpen, die 
elk in de loop der tijd had verzameld, op één plek samenvoegen. 
Daarnaast bestond de behoefte om zin en onzin van psychiatrie onder 
de aandacht van het publiek te brengen. In 2005 werd museum Het 
Dolhuys geopend. 

Het Dolhuys is gehuisvest in het voormalige leprozen-, pest- en 
‘dolhuys’ van Haarlem, een monumentaal pand dat al 700 jaar een 
rol in de (geestelijke) gezondheidszorg vervult. In tegenstelling tot 
vergelijkbare musea in het buitenland, is het Dolhuys een zelfstandig 
museum en niet gehuisvest op het terrein van een psychiatrische 
instelling. 

Het museum beschikt over twee ruimtes voor wisselexposities en 
huisvest een ‘Kreatief Atelier’ gericht op re-integratie van mensen met 
een psychiatrische achtergrond. Het museum café met terras aan het 
water is ’s zomers een geliefde lunch en vergaderplek. 

Het Dolhuys heeft de komende jaren grote ambities: verdere 
verbreding, professionalisering, versterking van het imago en 
vergroting van het publieksbereik. Ambities die passen bij een ‘jong’ 
museum.

1.2 Missie

Museum Het Dolhuys wil bij bezoekers een positieve, blijvende indruk 
achterlaten, die bijdraagt aan de de-stigmatisering van mensen met 
een psychiatrische aandoening.

1.3 Visie

De maatschappij vertoont een toenemende gerichtheid op het ‘ik’. 
Begrippen als zelfrealisatie, voor jezelf opkomen en jezelf als basis 
voor persoonlijk geluk kenmerken de huidige‘ik-cultuur’. Het Dolhuys 
levert een bijdrage aan de zoektocht naar het ‘ik’. Het reikt bezoekers 
perspectieven aan, van waaruit zij naar zichzelf kunnen kijken en 
van waaruit zij verschillen en overeenkomsten met de ander kunnen 
duiden.
Een persoonlijke ontmoeting met mensen die door hun psychiatrische 
aandoening anders functioneren, betekent tegelijkertijd een 
confrontatie met de bezoeker zelf. Die persoonlijke ontmoeting staat 
in Het Dolhuys centraal.

1.4 Identiteit

Het Dolhuys profi leert zich als een tegendraads, taboe doorbrekend 
en maatschappelijk betrokken museum. Het is toegankelijk en gastvrij. 
Het daagt bezoekers uit na te denken over overeenkomsten en 
verschillen tussen mensen waarbij het gaat om insluiten in plaats van 
uitsluiten van mensen.

1.5 Doelstellingen

Het Dolhuys realiseert haar missie aan de hand van vier 
doelstellingen:

Het verspreiden en duiden van kennis over de psychiatrie

Het Dolhuys richt zich bij de programmering van exposities en 
evenementen op het gebied van de psychiatrie in de ruimste zin van 
het woord. Het gaat niet uit van ziekte of ‘niet-kunnen’, maar toont de 
innerlijke kracht van mensen, de ‘condition humaine’: alle aspecten 
van het innerlijk menszijn, de verhouding tot anderen en de zoektocht 
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naar de eigen identiteit. Daarbij wordt de per defi nitie diffuse grens 
tussen normaal en abnormaal bespreekbaar, worden overeenkomsten 
duidelijk en verschillen acceptabel. 

Het in stand houden, uitbreiden en toegankelijk maken van het 
Nederlandse psychiatrisch erfgoed

De collectie van Het Dolhuys documenteert de geschiedenis van de 
huisvesting, de behandeling van én beeldvorming rond psychiatrische 
patiënten. Het collectieplan uit 2005, het collectiebeheersplan uit 
2006 en het informatieplan uit 2008 staan aan de basis van de 
activiteiten van het museum.  

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

Het Dolhuys biedt werkervaringsplaatsen aan (ex)psychiatrische 
patiënten en langdurig werklozen. Er zijn afspraken gemaakt met 
Roads Haarlem, gespecialiseerd in re-integratie van (ex)psychiatrische 
patiënten. Binnen het museum zijn taken en functies geïnventariseerd, 
waarvoor deze mensen kunnen worden ingezet. Zo kan op vrijwillige 
basis een structurele werkervaring worden opgedaan.

Het inzetten op kwaliteit en focus

Het Dolhuys zet bewust in op kwaliteit boven kwantiteit. Dit betreft alle 
bedrijfsaspecten, zoals de doelgroep benadering, de prioriteitsstelling 
bij het collectiemanagement en de inhoudelijke, stijlmatige 
programmering van het museum. De focus bij de programmering 
van publieksactiviteiten en tentoonstellingen ligt enerzijds bij een 
zorgvuldige, jaarlijkse afstemming van de diverse activiteiten, 
anderzijds bij een scherpe combinatie van publieksproducten.

2.1 Interne organisatie

Het Dolhuys werkt met een kleine, vaste staf (het personeelsbestand 
bedroeg in 2012 10fte) ondersteund door een groep vrijwilligers en 
deskundigen met ervaring in re-integratie trajecten. Binnen de vaste 
staf is afscheid genomen van het hoofd technische dienst en het 
hoofd marketing en programmering. De organisatiestructuur werd 
onderverdeeld in vier hoofdgebieden: Bedrijfsvoering, Programma & 
Kennis, Publiek & Onderwijs en Sponsoring. 

2.2 Het vrijwilligersbureau

Het Dolhuys heeft in november 2010 een vrijwilligersbureau opgezet 
met als doel vrijwilligers de mogelijkheid te bieden een waardevolle 
bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van 
het museum. Het bureau biedt begeleiding en ondersteuning om 
persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. De vacatures worden door 
het vrijwilligersbureau uitgezet bij Roads (re-integratie bedrijf van Arkin 
regio Haarlem), het UWV en bekendgemaakt op de eigen website. 
In 2012 zijn circa 130 vrijwilligers fl exibel ingezet bij vaste taken 
als receptie, rondleidingen, museumcafé, archivering, secretariaat, 
publiciteit, ondersteuning van bedrijfsvoering en collectieregistratie. 
Het betrokken en gemotiveerd houden van de vrijwilligers staat 
centraal in het vrijwilligersbeleid.
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3.1  Schenkingen

In 2012 heeft Het Dolhuys opnieuw een aantal schenkingen 
ontvangen. Het museum ontving een grote schenking van het 
echtpaar Ruud en Marga Lapré – Van Achter, verdeeld over 
een looptijd van tien jaar. Hiermee kunnen bijzondere aankopen 
worden gedaan en kan een eigen collectie Outsider Art 
worden opgebouwd. Daarnaast ontving het museum bijzondere 
objectschenkingen,waaronder het oudste (uit 1895) diploma 
krankzinnigenverpleging van Nederland van Anny van der Putten-Op 
der Heijde. Het werd geschonken door mevrouw H.D.M. van der 
Putten-Sandmann en door mevrouw dr. G.J.C. aan de Stegge. De 
heer H. Mensink schonk een viertal proefdrukken van de introductie 
advertenties van het antidepressivum Prozac uit 1991. Het 
herstellingsoord Prins Hendriksoord, onderdeel van GGZ Centraal 
Gooi en Vechtstreek, schonk een kleine historische collectie. Tenslotte 
ontving het museum van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
de fraaie fotoserie Geestdrift, gemaakt door Stijn Rademaker.  
Rademaker zelf voegde daar het belangrijkste werk uit de serie aan 
toe.

3.2 Collectiebeheer

Bij collectiebeheer werd in 2012 veel vooruitgang geboekt bij 
de conservering en ontsluiting van de kwetsbare beeldcollectie 
van het museum. Deze omvat zo’n 20.000 foto’s,1000 fi lms en 
documentaires, bij elkaar een waardevol historisch document 
over de huisvesting en de behandeling van én beeldvorming 
over psychiatrische patiënten. In het voorjaar van 2012 werd in 
samenwerking met het Noord-Hollands Archief een pilot gestart voor 
de digitalisering van circa 1000 afbeeldingen uit de beeldcollecties 
van de provinciale ziekenhuizen van Noord-Holland. Ook werd door 
de conversie van diverse oude bestanden naar het eigen, effi ciëntere 
centrale registratiesysteem grote vordering gemaakt met de registratie 
van de audiovisuele collectie.

4.1 Communicatie algemeen

Het museum richt zich primair op het traditionele museumpubliek, 
de zogenaamde ‘actieve cultuurparticipant’: iemand die minimaal 
één keer per kwartaal een Nederlands museum bezoekt. Dit is 
ongeveer 7% van de Nederlandse bevolking. Door zich de komende 
jaren nadrukkelijk te richten op GGZ werknemers, scholieren 
uit het voortgezet onderwijs en (MBO zorg) studenten, kan het 
museumbezoek verder toenemen. Per tentoonstelling en programma 
kunnen overige niche doelgroepen worden bereikt. Het Dolhuys 
richt zich op actieve cultuurparticipanten in de omgeving van groot 
Amsterdam.

4.2 GGZ werknemers

Het Dolhuys werd vanaf 2012 door de GGZ steeds meer ingezet 
bij introductie programma’s en trainingen van (nieuw) personeel en 
als locatie voor bijeenkomsten en workshops. GGZ medewerkers 
bezoeken in toenemende mate het museum op eigen initiatief. 
Het Dolhuys heeft voor hen inmiddels specifi eke arrangementen 
ontwikkeld.

4.3 Het voortgezet onderwijs

In eerste instantie werd vooral het voortgezet onderwijs in de 
Randstad actief benaderd.
Het onderwijsprogramma richt zich op de werking van het (puber)
brein. De lessen vinden plaats in ‘De Bovenkamer’, een semi-
permanente tentoonstelling in Het Dolhuys. Verder worden er 
laagdrempelige lespakketten aangeboden over de grens tussen 
normaal en abnormaal. Hierdoor nam het scholenbezoek in 2012 toe.
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4.4 MBO Zorg

Het Dolhuys werd vanaf 2012 vast onderdeel van het curriculum van 
het volwassenenonderwijs in de gezondheidszorg (MBO studenten 
met de afstudeerrichting ‘zorg’). Deze toekomstige werknemers in 
de zorg krijgen later te maken met mensen met een psychiatrische 
achtergrond. Het Dolhuys biedt een introductie op deze problematiek 
met bestaande programma’s, zoals ‘de Bovenkamer’ en met 
kennismakingsrondleidingen.

4.5 Niche per tentoonstelling

Met ‘Ik Man/Vrouw’, een tentoonstelling over genderidentiteit heeft het 
museum in 2012 een nieuwe doelgroep bereikt: mannen en vrouwen 
die worstelen met de mannelijke en vrouwelijke seksualiteit en alles 
daar tussenin. Om deze doelgroep aan het museumprogramma te 
binden, is het museum actief geweest tijdens de manifestatie Roze 
Zaterdag in Haarlem.

4.6 Buurtbewoners

Het museum café is een gezellige plek voor museumbezoekers 
en een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Met prikkelende 
tentoonstellingen en evenementen wil Het Dolhuys het middelpunt 
van de buurt (Kleverpark, Indische buurten overig Haarlem-Noord) zijn 
én blijven. Immers, grote betrokkenheid van buurtgenoten versterkt de 
maatschappelijke positie van het museum. Om de band met de buurt 
te versterken, werden er verder regelmatig activiteiten georganiseerd. 

4.7 Horeca & zaalverhuur

In juli en augustus 2012 werd het museumcafé Thuys in een nieuw 
jasje gestoken. Met een professionele keuken, een fris interieur 
en een nieuwe huisstijl ging het in september weer open voor het 
publiek. Voor particulieren en organisaties kon het museum vanaf nu 
makkelijker verhuurd worden voor evenement, congres, vergadering of 
feest. De doelgroep is divers en hoeft niet perse een speciale band te 
hebben met de doelstellingen van het museum. 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.
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5.4 Het sponsordiner

Zoals elk jaar organiseerde Het Dolhuys ook in 2012 een 
sponsordiner waarop vier projectconcepten werden voorgesteld. 
Tijdens dit diner ontmoetten sponsoren en de Raden van Bestuur 
van de GGZ participanten en andere belangrijke zakenrelaties van 
het museum elkaar. De opkomst en waardering van sponsoren en 
participanten voor dit evenement waren ook in 2012 onveranderd 
hoog. Het sponsordiner in november 2012 was succesvol. Er werden 
vier projectconcepten gepresenteerd: ‘Verborgen Schoonheid uit 
Rusland’, een tentoonstelling over Russische Outsider Art; ‘De 
43eApril’, de maandelijkse lezingenreeks van Het Dolhuys; ‘Van God 
Los?’, een tentoonstelling over de geest in balans; en de digitalisering 
van de Dolhuys collectie. Op deze avond werd 3 26.000,- opgehaald.

5.5 Fondsenwerving

Het Dolhuys wordt sinds haar oprichting ondersteund door diverse 
algemene fondsen. Voor de realisatie van nieuwe programma’s 
en activiteiten blijft het museum ook na 2012 aangewezen op 
fondsenwerving. In 2011 kende Stichting DOEN haar steun toe voor 
de realisatie van de programmalijn ‘Wie Ben Ik?’. Deze programmalijn 
bestaat uit drie grote thematentoonstellingen, waarvan de tweede, 
‘Ik: Man/Vrouw’ in 2012 werd geopend. Voor een toelichting op dit 
project en andere fondsen die projecten in 2012 hebben gesteund, 
zie hoofdstuk 7 Tentoonstellingen 2012. 

5.6 Regenten

Het museum heeft vanaf 2011 het ‘Regentschap’, een eeuwenoude 
traditie die bestaat sinds 1582, nieuw leven ingeblazen. Een 
particulier, ‘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 

5.1 Financiën algemeen

Het Dolhuys had in 2012 een exploitatie begroting van 1,5 miljoen 
euro. Deze werd voor 30 procent gevormd door inkomsten uit entree, 
verkoop, sponsoring en horeca. Een groot deel werd daarnaast 
gefi nancierd door 16 GGZ participanten. Vijf daarvan hebben zich 
gecommitteerd voor verdere ondersteuning na 2012 voor vijf of 
tien jaar. Daarmee werd het voortbestaan van het museum na 2012 
gegarandeerd. Daarnaast werd circa 400.000 euro voor activiteiten 
gerealiseerd. Hiervoor werden cultuurfondsen en sponsoren 
aangezocht.

5.2 Participanten

Het Dolhuys werd ook in 2012 ondersteund door 16 GGZ 
instellingen, die door middel van een jaarlijkse, fi nanciële bijdrage de 
exploitatie mogelijk maken. Het Dolhuys en de GGZ sector delen een 
aantal doelstellingen op het gebied van imagovorming, beeldvorming 
en transparantie. Het Dolhuys draagt (indirect en direct) bij aan imago 
verbetering, aandacht voor langdurige zorg en de-stigmatisering 
van de psychiatrische patiënt. Waar mogelijk vinden inhoudelijke 
koppelingen plaats tussen inhoudelijke thema’s, net als redactionele 
samenwerking. Nieuwe participanten in 2012 waren GGZ Eindhoven, 
Fonds Psychische Gezondheid en Stichting De Jutters.

5.3 Sponsoren

Op het gebied van sponsering was 2012 een lastig jaar. Voor 2012 
waren sponsoren van Het Dolhuys vooral leveranciers van GGZ 
instellingen. Dit bleek een zwakke constructie, omdat bij beëindiging 
van het contract met een GGZ instelling ook de sponsoring met het 
museum stopte. Zo is het museum een aantal sponsoren kwijtgeraakt. 
Eind 2012 is gezocht naar een nieuwe manier van sponsoring. Het 
voornemen is om in 2013 een business club op te richten.
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in een lijfrenteakte. De regentenkring is in 2011 fi scaal juridisch 
voorbereid als uitbreiding van de particuliere geefkring. In 2012 zijn 
er 20 regenten aan Het Dolhuys verbonden, is een ‘Regentendiner’ 
georganiseerd en een speciale website gelanceerd.

5.7 Vrienden

Al in 2011 hernam het museum het actief werven van vrienden. Deze 
worden zowel binnen als buiten het Dolhuys geworven. Het museum 
heeft nu bijna 300 vrienden, die elk jaarlijks minimaal 3 45,- doneren. 
In de komende periode worden verdere initiatieven ontwikkeld om 
mensen blijvend aan het museum te binden.
  

6.1 Samenwerking algemeen

Het museum werkt samen met partners in het nationale en 
internationale museale- en psychiatrische veld. Daarbij deelt het 
museum haar doelstellingen met instellingen en patiënten- en 
belangenverenigingen, die zich richten op de bewustwording over 
én het bespreekbaar maken van psychiatrie in brede zin. In het 
psychiatrische veld werkt Het Dolhuys samen met organisaties als 
het Fonds voor Psychische Gezondheid, de Stichting Mikado (een 
kenniscentrum voor interculturele psychiatrie) en met vakgroepen van 
diverse universiteiten (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam en Universiteit Utrecht). 

6.2 Nationaal

Op nationaal niveau was Het Dolhuys ook in 2012 actief binnen de 
relevante gremia in Haarlem en vertegenwoordigd in het bestuur 
van de Stichting Madness and Arts. Ook is Het Dolhuys lid van de 
Stichting Erfgoed Haarlem, een samenwerkingsverband van musea 
en erfgoedinstellingen, zoals het Noord-Hollands Archief. Verder 
werd 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 Haarlem), maar 
ook met centra voor jeugdpsychiatrie, K7, RIAGG’s, GGZ’s en 
belangenverenigingen als Phunos.

6.3 EU projecten

In Europa zijn er slechts enkele musea die zich specifi ek op het 
thema psychiatrie richten. Het Dolhuys participeert in een Europees 
samenwerkingsverband met het psychiatrie museum 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).

1817

S
A

M
E

N
W

E
R

K
IN

G
6

M
useum

 H
et D

olhuys

w
w

w
.hetdolhuys.nl

Schotersingel 2

2021 ge  H
aarlem



In 2011 is Het Dolhuys een samenwerking gestart met het NoMa 
Borderless Art Museum in Omihachiman, Japan. Deze samenwerking 
resulteerde in een tentoonstelling over Japanse Outsider Art in 2012.
Deze tentoonstelling zal na de expositieperiode in Het Dolhuys verder 
reizen door Europa. In 2013 zal de tentoonstelling te zien zijn in The 
Wellcome Collection in Londen en in 2014 in Kunsthaus Kannen te 
Munster.

Tentoonstellingen in 2012

In 2012 hebben vier tentoonstellingen plaatsgevonden: ‘Verborgen 
Schoonheid uit Japan’, ‘Verboden Liefde’, ‘IK M/V’ en ‘Architectuur van 
een Ideaal’.

7.1  ‘Verborgen Schoonheid uit Japan’

De tentoonstelling ‘Verborgen Schoonheid uit Japan’ was te zien van 
3 april tot en met 2 september 2012. De tentoonstelling bestond uit 
ongeveer 1000 kunstwerken van 46 verschillende kunstenaars. Bij 
de tentoonstelling verscheen een eigen catalogus Outsider Art From 
Japan met de biografi eën van deze kunstenaars.

De tentoonstelling gaf bezoekers de mogelijkheid om in aanraking 
te komen met de ‘onbekende’ Japanse Outsider Art. ‘Kunst’ 
gemaakt door mensen met een psychiatrische aandoening of een 
verstandelijke handicap, die niet zijn opgeleid tot kunstenaar, maar wel 
‘kunstenaarswaardige’ werken maken. 

Het idee voor deze tentoonstelling ontstond toen Hans Looijen 
in 2010 de tentoonstelling ‘Art Brut Japonais’ in Parijs bezocht. 
Looijen, onder de indruk van de tentoongestelde kunstwerken, was 
benieuwd naar de persoonlijke verhalen van deze makers. Hij ging 
naar Japan om deze kunstenaars met een psychiatrische aandoening 
of verstandelijke handicap persoonlijk te ontmoeten. In de Japanse 
Cultuur wordt gekte, nog veel meer dan in Nederland, als eng 
beschouwd. Mensen met een psychiatrische aandoening worden nog 
steeds letterlijk binnen gehouden. In samenwerking met de Aiseikai 
Organization en het NoMa Borderless Art museum in Japan kregen 46 
kunstenaars de kans hun werk voor een groot publiek te exposeren in 
de tentoonstelling: ‘Verborgen Schoonheid uit Japan.’
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 http://www.wellcomecollection.org/

whats-on/exhibitions/souzou.aspx



Op deze tentoonstelling was onder andere het werk van Marie Suzuki 
(1979) te zien. Gefascineerd door het menselijk lichaam, waarbij 
borsten en genitaliën domineren, maakt zij expressieve schilderijen. 
Haar werk is gebaseerd op jeugdherinneringen. Voor haar is kunst een 
onmisbare uitlaatklep: “Drawing seems to help her relax’’, aldus haar 
biografi e.

Noemenswaardig is ook het werk van Shinichi Sawada (1982). Op 
een zeer perfectionistische manier maakt hij beelden van aardewerk, 
die er uit zien als vriendelijke monsters. Sawada heeft een autistische 
stoornis en praat nauwelijks. Hij communiceert via zijn kunst. 
Inmiddels hebben Amerikaanse liefhebbers/verzamelaars zijn werk 
gekocht en zal hij deelnemen aan de Biënnale van Venetië in 2013.

Pers
De tentoonstelling werd opgemerkt door de pers met artikelen in de 
Telegraaf, NRC, de Stentor en het Haarlems Dagblad.

Fondsen
De tentoonstelling werd ondersteund door Prins Bernhard 
Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, Tjerk Jan Buchter Fonds, René H. 
van Bokkum Fonds, J.C. Ruigrok Stichting en de Japan Foundation.

Randprogramma

op zaterdag 14 juli 2012 werd een Kintsugi-workshop gegeven. 
Kintsugi is een vijftiende-eeuwse, Japanse techniek waarbij porselein 
wordt gerepareerd met bladgoud. Onder begeleiding van het 
ontwerpduo Lotte Dekker en Gieke van Lon van studio Humade, 
maakten deelnemers een ‘New Kintsugi’ keramiekstuk.  

Lotte Dekker: 
“Nauwkeurig lijmen kunnen maar weinig mensen. Slordig lijmen 
daarentegen kan iedereen en nu met een geweldig resultaat. Door 
de breuk juist niet te ontkennen, maar te benadrukken ontstaat er 
een vernieuwend product wat boven het oorspronkelijke uitstijgt. 
Gebroken porselein en keramiek krijgen een tweede leven. Door 
iedereen uitvoerbaar.”

Het werk van Humade was onder meer te zien tijdens het Pioneers of 
Change Festival in New York en in het Designmuseum in Barcelona.

Tijdens de mei- en pinkstervakantie werd de workshop ‘1000 
Kraanvogels’ gegeven. Kinderen van 6 t/m 10 jaar kregen eerst een 
korte, interactieve rondleiding door de tentoonstelling. Daarna gingen 
de kinderen op creatieve wijze zelf kraanvogels vouwen.

2221 222222222222222222

R
A

N
D

P
R

O
G

R
A

M
M

A

M
ar

ie
 S

uz
uk

i

 http://humade.nl/products/new-kintsugi-1 



7.2  ‘Verboden Liefde’

‘Verboden Liefde: Homoseksualiteit & Gekte’ was te zien van 22 
juni 2012 tot 26 augustus 2012. In deze expositie bracht Het 
Dolhuys voor het eerst homoseksualiteit en gekte in beeld. De 
expositie was bedoeld als een voorproefje op ‘IK M/V’, een grote 
overzichtstentoonstelling over seksuele diversiteit. 

In het internationale handboek voor de psychiatrie, de DSM, werd 
homoseksualiteit tot 1973 offi cieel gedefi nieerd als een ‘geestelijke 
ziekte’. Hoewel deze passage inmiddels is geschrapt, is die 
overtuiging in sommige kringen nog actueel en heersen er nog steeds 
veel vooroordelen over homoseksualiteit. Door de eeuwen heen is 
homoseksualiteit als een zonde, een misdrijf en een geestesziekte 
beschouwd. Wat weet de bezoeker van deze historie? Daarbij worden 
opvallende wetenswaardigheden en vragen aan de kaak gesteld, 
zoals ‘Is koffi e een medicijn tegen homofi lie? Is shocktherapie 
tegen herenliefde een feit of een fabel?’ Een installatie, gemaakt in 
samenwerking met COC Kennemerland en projectbureau Danner 
& Danner, confronteerde de bezoeker met zijn opvattingen over 
homoseksualiteit.

Ook was er een korte kijkdoosfi lm. In dit kleinste fi lmtheater 
van Nederland maakte de bezoeker een reis door twee eeuwen 
vooroordelen: homoseksualiteit als zonde, als misdrijf en als 
geestesziekte. Uiteindelijk komt de bezoeker virtueel bij een psychiater 
terecht die hem wil ‘genezen’ van zijn opvattingen. 

Pers
De interactieve installatie stond volop in de belangstelling met 
artikelen in onder andere de Telegraaf, Het Parool en het Algemeen 
Dagblad. De samensteller van de installatie Rimko Danner was te gast 
bij de Coen & Sander Show op Radio 3fm en op Haarlem105. Voor 
de uitzending Margreet Dolman Begrijpt ‘t op OutTV, bezocht ook 
presentator Mike Starink de installatie in Het Dolhuys. Ook Powned 
besteedde aandacht aan de installatie op hun website.

Fondsen 
De installatie/tentoonstelling werd ondersteund door COC 
Kennermerland.
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7.3 ‘Ik Man/Vrouw’

De tentoonstelling ‘Ik M/V: En Wie Ben Jij?’ was te zien van 25 
september tot en met 10 maart 2013. Tijdens deze tentoonstelling 
werden vragen gesteld als ‘Wat maakt een man een man? En wat 
maakt een vrouw een vrouw? Bestaat daar nog iets tussenin?’ Het 
doel was vooroordelen over transseksuelen, mannelijke vrouwen en 
vrouwelijke mannen ter discussie te stellen door bezoekers kennis 
te laten maken met ervaringsdeskundigen, wetenschappers en 
kunstenaars. 

Bezoekers konden aan tafel schuiven bij personages die aan de hand 
van foto’s en films vertelden over hun seksuele identiteit. Zo kon men 
kennismaken met de kunstenares Moniek Toebosch, die in 2010 
haar ‘coming out’ beleefde en sindsdien door het leven gaat als man 
én vrouw. Ook hoorde men het verhaal van een opa wiens kleinzoon 
een kleindochter werd en het aangrijpende verhaal van Corinne van 
Tongerloo. Zij onderging begin jaren zestig als één van de eersten in 
Europa een geslachtsveranderende operatie. 

Met behulp van ‘zelftests’ kon de bezoeker ook de eigen mannelijke 
en vrouwelijke kanten onderzoeken. Verder waren er hedendaagse 
kunstwerken te zien over transseksuelen, vrouwelijke mannen en 
mannelijke vrouwen, zoals de fotoserie Solitary Fruit van fotografe 
Risk Hazekamp, een videowerk van Koen Hauser en portretten van 
fotografe Sarah Wong. Deze bijzondere portretten van transgender 
kinderen konden met steun van GGZ Nederland worden aangekocht 
voor de collectie van Het Dolhuys.

Pers
Het tijdschrift Medisch Contact maakte een korte film over de 
tentoonstelling waarbij Floris Mulder, wetenschappelijk medewerker 
van het museum aan het woord kwam. De bedenkers van de 
tentoonstelling waren te gast bij Radio 1, Radio 5 (De Andere Wereld 
van de Ikon) en Haarlem105. 

Fondsen
De tentoonstelling werd ondersteund door Stichting DOEN als 
onderdeel van de programmalijn ‘Wie Ben Ik?’ (2011-2013).
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wie ben jij?

Met ‘IK MAN/VROUW’ wil museum Het Dolhuys vooroordelen over 
transseksuelen, mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen ter  
discussie stellen. Met behulp van ‘zelftests’ kan de bezoeker ook zijn 
eigen mannelijke en vrouwelijke kanten onderzoeken.  
Daarnaast zijn er diverse hedendaagse kunstwerken te zien over 
transseksuelen, vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen.

* Voor deze tentoonstelling betaalt de bezoeker een toeslag van €1,50 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is er een educatief programma 
ontwikkeld voor middelbare scholieren.  

Meer informatie op: www.hetdolhuys.nl/onderwijs.

IK MAN/VROUW, en wie ben jij?, een tentoonstelling met werk van 
o.a. Inez van Lamsweerde, Risk Hazekamp, Koen Hauser, Diana Blok, 
Ted van Lieshout, Michiel van Erp, Moniek Toebosch, Sarah Wong, 
Schilte & Portielje, Julie Verhoeven en vele anderen.

Museum Het Dolhuys
Schotersingel 2
2021 GE Haarlem
Tel: 023-5410670
www.hetdolhuys.nl   

Het Dolhuys ligt op loopafstand ten noorden van het Centraal 
Station in Haarlem. Parkeren is mogelijk in de Cronjégarage op 
de Kleverlaan of in de garage aan het stationsplein.

TEnToonSTELLInG   
26.09.2012 t/m 17.03.2013

Haarlem 
www.hetdolhuys.nl    

Can, foto Diana Blok

En WIE BEn J IJ?

MAN
VROUW

İK

Kunstuur Dolhuys 5 januari 2013 (vanaf 22:53 min.)

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1317616





7.4 ‘Architectuur van een Ideaal’

De tentoonstelling ‘Architectuur van een Ideaal: Fotografie van 
Christopher Payne en Jannes Linders’ was te zien van 19 oktober 
2012 tot en met 14 april 2013. De tentoonstelling bracht het verleden 
van psychiatrische instellingen in Nederland en de Verenigde Staten 
in beeld. Aanleiding was de fotoserie Asylum van Christopher Payne. 
Payne reisde langs 70 (gedeeltelijk) leegstaande psychiatrische 
instellingen in 30 verschillende Amerikaanse staten. Naar 
aanleiding van Paynes project heeft Het Dolhuys de Nederlandse 
architectuurfotograaf Jannes Linders de opdracht gegeven om 
in Nederland op zoek te gaan naar het verborgen verleden van 
psychiatrische instellingen waarvan Het Dolhuys collecties bewaard.

Carine Brinkman, samensteller van de tentoonstelling: 
“Het Dolhuys beschouwt het als haar taak om de sporen van dit 
bijzondere erfgoed te bewaren en beschikt over een omvangrijke 
collectie voorwerpen en beelden die afkomstig zijn uit deze 
verdwenen wereld. De tentoonstelling is dan ook niet alleen een 
getuigenis van een verloren maatschappij, maar nodigt de bezoeker 
ook uit om de collectie van Het Dolhuys in een nieuw kader te zien.”

Pers
De tentoonstelling kreeg een beoordeling met vier sterren in de 
Volkskrant en drie sterren in NRC Next. Tijdens de radio-uitzending 
van het VPRO programma De Avonden werd er ook aandacht 
besteed aan deze tentoonstelling.

Fondsen
De tentoonstelling werd ondersteund door Gemeente Haarlem, GGZ 
Nederland, Boer & Croon, VBK Groep, TSS PinkRoccade Healthcare, 
BNG Cultuur Fonds en GGZ Noord-Holland Noord.
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 ARCHITECTUUR VAN EEN IDEAAL
Fotografie van Christopher Payne en Jannes Linders
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# #
Stichting Museum van de Geestelijke Gezondheidszorg 

Het Dolhuys 

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming)

31-12-2012 31-12-2011

x 3 1.000 x 3 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.423 1.398

Totaal vaste activa 1.423 1.398

Vlottende activa

Winkelvoorraden 19 18

Vorderingen en overlopende activa 857 807

Liquide middelen 111 7

Totaal vlottende activa 987 832

Totaal activa 2.410 2.230

31-12-2012 31-12-2011

x 3 1.000 x 3 1.000

PASSIVA

Eigen vermogen 38 23

Langlopende schulden 894 840

Kortlopende schulden 1.478 1.376

Totaal Passiva 2.410 2.230
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Activiteiten Het Dolhuys 2012

02 Januari 2012
Tentoonstelling: ‘De Bruid van Leopold’ 
(wegens succes verlengd t/m 11 maart 2012)

« 19 Januari 2012
43e april avond: ‘Dwaallicht’ met Jacqueline 
de Savornin Lohman (uitverkocht)

28 Januari 2012
Monumentennacht: Disco & Film in 
Het Dolhuys

« 16 Februari 2012
43e april avond: ‘Het Misdadige Brein’ met 
Antoine de Kom (uitverkocht)

27 Maart 2012
Uitgave catalogus:‘Outsider Art from Japan: 
biografi eën van 50 Japanse kunstenaars’

03 April 2012
Opening tentoonstelling:‘Verborgen 
Schoonheid uit Japan’

04 April 2012
City Film Haarlem roept Het Dolhuys uit tot 
‘Hotspot van de Maand’

14 April - 15 april 2012
Museumweekend: ‘Japans Tintje’

« 01 Juni 2012
Jaarlijkse Docentendag in Het Dolhuys

21 Juni 2012
Ahmed Marcouch en Henk Krol in debat over 
homoseksualiteit en gekte

22 Juni 2012
Opening tentoonstelling ‘Verboden Liefde’: 
Installatie over homoseksualiteit en gekte

« 14 juli 2012 
Kintsugi-workshop door Lotte Dekker en 
Gieke van Lon van studio Humade

« 23 Augustus 2012
Zomerse boekenmarkt: ‘Literair Leesvoer’ 

14 September 2012
Iedere vrijdag Table D’hôte in het vernieuwde 
museumcafé Thuys

25 September 2012
Opening tentoonstelling ‘Ik M/V’: Het Dolhuys 
verkent de grenzen tussen man en vrouw

10 Oktober 2012
Bekende Nederlanders vertellen over ‘Dipje of 
Depri’ in Het Dolhuys

« 18 Oktober 2012
43e april avond: Debat over leegstand in de 
psychiatrie

19 Oktober 2012
Opening tentoonstelling: ‘Architectuur van een 
Ideaal’
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New kintsugirepair workshopDE SCHOONHEID VAN IMPERFECTIE   *Kintsugi is een oude Japanse         techniek om keramiek te            repareren met goud

              
          

*

Wilt u ook de Kintsugiworkshop geven in uw atelier neem dan contact op met 
belles@hetdolhuys.nl , www.hetdolhuys.nl

 

Met dank aan:

 

  

Donderdag 23 augustus 2012
Van 15.00 tot 20.00 uur 

Een heerlijke zomerse middag met een terras 
vol boeken van Nederlandse schrijvers en 

versgemaakte paella van gastvrouw Sabien! 

boekenmarkt 
Literair leesvoer 

Boekenverkoop van 
Aafjes tot Zwagerman

Boeken 

vanaf € 3,-

OP=OP!

foto: Tessa Posthuma de Boer

 

Donderdag 18 oktober 2012
Aanvang 19.30 uur 

Debat over leegstand in de psychiatrie

Architectuur van een ideaal

foto: Christopher Payne (uit het boek Asylum)

flyer-43e-april-chris-payne-v02.indd   1 17-09-12   13:46
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21 Oktober 2012
Filmvertoning ‘Valentijn’ van Hetty Nietsch

« 28 Oktober 2012
Kunstlijn Haarlem: ‘Schilderen met de 
Kettingzaag’

10 November 2012
‘Heel je Hoofd’-evenement met Fabiënne de 
Vries en Lenette van Dongen

« 05 November 2012
43e April avond: Schrijver Nop Maas te gast in 
Het Dolhuys
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schilderen met de kettingzaag
28 oktober 2012 t/m 6 januari 2013

Sjoerd Buisman   Siert Dallinga

Erik Hobijn   Arthur Kempenaar 

schilderen met de kettingzaag

Donderdag 15 november 2012
Aanvang 19.30 uur 

Nop Maas vertelt over het laatste deel van zijn 
indrukwekkende biografi e over Gerard Reve

flyer-43e-april-reve-nop-maas-v01.indd   1 12-10-12   14:35

ontwerp: Skepja/Pieter Mineur


