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’I only want to be happy’ 
Jenny Smets 
 
Koste wat het kost probeerde Annaleen Louwes door te dringen tot de patiënten in een 
psychiatrische inrichting. Contact maken ging maar moeizaam, totdat ze de kleur blauw 
introduceerde. Het was de wanhoopskreet van een cliënt van de afdeling psychiatrie van het Kings 
County Hospital Center in Brooklyn NYC die bleef hangen in het hoofd van fotografe Annaleen 
Louwes: ‘I only want to be happy’. 
 
Ik sprak haar in New York toen ze in opdracht van de stichting Beautiful Distress – een stichting die 
kunst inzet om het lijden van psychiatrische patiënten zichtbaar te maken- drie maanden verbleef in 
deze psychiatrische inrichting. Het was geen makkelijke opdracht, ze voelde zich een buitenstaander. 
Hoe dring je door tot de gedachtenwereld van een psychiatrisch patiënt, hoe kom je überhaupt in 
contact met ze? Niet alleen de wereld van de psychiatrie, maar ook de voornamelijk zwarte 
gemeenschap die hier verblijft leek in eerste instantie ontoegankelijk. Annaleen probeerde alles. Ze 
woonde op het terrein van het ziekenhuis, nam deel aan het dagelijks leven van de bewoners, volgde 
activiteiten als gedragstherapie en liep mee met de crisisinterventie.  
Uiteindelijk bleek de kleur blauw de sleutel tot samenwerking.  
 
Annaleen zette haar foto’s om van positieve beelden naar negatief. Daardoor toont zowel een 
donkere als een lichte huidskleur blauw. De geportretteerden vonden die blauwe kleur geweldig en 
dit gaf de fotografe de mogelijkheid hun vertrouwen te winnen en ze uitgebreid te portretteren. Op 
een manier die typerend is voor haar werk: op intieme momenten zoals tijdens de slaap en vaak in 
een houding die kwetsbaar oogt. Of heel direct ons aankijkend. De serie kreeg de titel BLACK AND 
WHITE AND (SOME) KIND OF BLUE OR I ONLY WANT TO BE HAPPY. 
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Nol Vonk werkt met 
grote penselen en 
doeken. Eerst tekent 
hij gedetailleerd 
een ontwerp, en 
daar schildert hij 
overheen, waardoor 
de oorspronkelijke 
details verdwijnen. 
‘Kop’, 2004.
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Outsider art, zo heet de kunst van 
mensen die buiten de samenleving 
staan. Sander Troelstra fotogra-
feerde outsiderkunstenaars.
 
Door Sanne Kloosterboer

Nol Vonk (1952)
haalt zijn inspiratie 
uit tijdschriften en 

kunstboeken. 
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boeken+media

n de Hermitage Amsterdam is sinds begin oktober 
de tentoonstelling Hollandse Meesters te zien, 

afkomstig uit de collectie van de Hermitage in Sint 
Petersburg. Parallel aan deze belangrijkste verzame-
ling van Hollandse schilderkunst buiten Nederland 
loopt in het sinds maart 2016 in de Hermitage 
gevestigde Outsider Art Museum – een samenwer-
king van zorgorganisatie Cordaan, Hermitage 
Amsterdam en Dolhuys, museum van de geest in 
Haarlem – de tentoonstelling Nieuwe Meesters. 
Daarin zijn ruim zeventig werken te zien van zo’n 
dertig zogeheten outsider-kunstenaars: mensen die 
vanwege bijvoorbeeld een geestelijke of psychiatri-
sche beperking of dakloosheid min of meer buiten de 
“normale” maatschappij staan maar wel buitenge-
woon talentvol en expressief werk maken.

Deze kunstenaars zijn door Sander Troelstra, 
meermalen bekroond met de Zilveren Camera en in 
2015 nog winnaar van de prestigieuze Nationale 
Portretprijs met een portret van outsider-kunstenaar 
Ben Augustus, op zeer indringende en rake wijze 
gefotografeerd. Troelstra raakte een paar jaar geleden 
in deze onconventionele kunstenaars geïnteresseerd 
na het zien van een expositie met outsider-art in Het 
Dolhuys. Hij wilde weten wie de mensen zijn achter 
deze kunst, wat hun drijfveren zijn, waar hun niet 
zelden maniakale werkwijze vandaan komt. In 
samenwerking met Het Dolhuys besloot hij op zoek te 
gaan naar deze outsiders en hen zwartwit te portret-
teren. Resultaat is de zeer geslaagde expositie Nieuwe 
Meesters waarin werk en persoon daarachter op een 
bijzondere en intieme manier worden tentoongesteld.

Naast werk van Nol Vonk – zijn portret en werk 
sieren deze pagina – is er onder meer opvallend werk 
te zien van psychiatrisch patiënt Abraham Diop die 
grafische tekeningen maakt met de allereerste versie 
van het programma Microsoft Paint. Mij troffen 
vooral de in verrassende kleuren geschilderde naakte 
beach babes van Marieke Romeyn en het werk van de 
spastische Roel Heijmans, die noodgedwongen een 
soort eigen pointillisme heeft ontwikkeld.

De term outsider-art is in 1972 gemunt door de 
Britse kunsthistoricus Roger Cardinal. Zijn de bobo’s 
in de kunstwereld lange tijd afhoudend geweest om 
kunst van deze doorgaans in sociaal isolement levende 
autodidacten een reguliere plaats te geven, thans 
begint deze kunstvorm –terecht – steeds meer 
mainstream te worden. Het Outsider Art Museum in 
Amsterdam en bijvoorbeeld ook de aandacht die de 
Biënnale van 2013 in Venetië gaf aan deze kunstvorm 
zijn daarvan treffende illustraties. 

Wie de tentoonstelling Nieuwe Meesters bezoekt 
en de buitengewoon fraai vormgegeven catalogus 
beziet, zal gezien de kwaliteit, rauwheid en oorspron-
kelijkheid van hun werk vermoedelijk een antwoord 
schuldig blijven op de vraag waarom deze kunstenaars 
zonodig buitenstaanders genoemd moeten worden. 
Deze nieuwe meesters verdienen minstens evenveel 
bezoekers als hun bekende oude collega’s in de 
Hermitage.

Dr. Vittorio Busato is auteur en hoofdredacteur van  
De Psycholoog. E-mail: vittorio.busato@psynip.nl.

Hoezo outsiders?
Nieuwe Meesters

Outsider Art Museum/Hermitage Amsterdam

Amstel 51, Amsterdam

Te zien tot en met 28 mei 2018

Recensent: Vittorio Busato

I

DE PSYCHOLOOG /  MAAND 2016DE PSYCHOLOOG /  NOVEMBER 201 732

Publicatie : Telegraaf Landelijk Regio : Nederland
Datum : 26 sep 2017 Pagina : 38 Frequentie : 6x per week
cm2 : 1.185 Advertentiewaarde : € 41.502,00 Oplage : 469.972

Outsider Art - galerie/museum in Amsterdam

alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : NRC Handelsblad Cultuur Boeken Regio : Nederland
Datum : 6 okt 2017 Pagina : 16 Frequentie : incidenteel
cm2 : 956 Advertentiewaarde : € 31.400,00 Oplage : 154.013

Outsider Art - galerie/museum in Amsterdam

alleen voor intern/eigen gebruik
























