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Ook het donderdagavondprogramma  
trok wederom veel publiek. Dit programma 
Dolhuys op Donderdag zorgde herhaaldelijk 
voor successen met uitverkochte avonden 
met films, theater en boeklanceringen.

Op onze locatie in Amsterdam,  
het Outsider Art Museum, trokken 
de tentoonstellingen Nieuwe Meesters 
en ITE ART, veel publiek. Tijdens de 
jaarlijkse Museumnacht ontvingen we ruim 
2000 jonge bezoekers in het Outsider Art 
Museum, waarvan een aantal van hen een 
Outsider Art tatoeage hebben laten  
zetten, geïnspireerd op de kunstwerken  
uit de ITE ART-tentoonstelling. In het 
najaar lanceerden wij de tweede editie  
van ons jaarboek Outsider Art Now,  
mogelijk gemaakt door Amerborgh. 
Voor deze editie interviewden wij o.a. 
Mikhail Piotrovski, directeur van het State 
Hermitage Museum in Sint-Petersburg. 
Met trots zijn we in 2018 gestart met een 
meerjarige samenwerking tussen Stichting 
het Dolhuys en het State Hermitage 
Museum in Sint-Petersburg en Hermitage 
Amsterdam. Het Dolhuys verzorgt binnen  
dit project inclusieve museumprogramma’s 
die daarna door het State Hermitage 
Museum aan alle musea in Rusland zullen 
worden aangeboden. Dit Creative Twinning 
Project wordt mogelijk gemaaktdoor RVO 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In 2018 zijn ook belangrijke vorderingen 
gemaakt in het onderzoek naar de werken 
van Willem van Genk, Nederlands meest 
beroemde Outsider Art kunstenaar. 
In 2019 brengt het Outsider Art Museum 
een grote overzichtstentoonstelling van 
zijn werk, vormgegeven door Walter 
van Beirendonck, die na afloop in 2020 
zal doorreizen naar Collection l’Art Brut 
in Zwitserland en het State Hermitage 
Museum in Sint-Petersburg.

We blikken terug op een bijzonder en 
actief jaar waar de basis is gelegd voor 
onze toekomstdromen. Alles wat wij 
doen is mogelijk dankzij de steun en 
het vertrouwen van onze partners en 
particulieren geefkring, waarvoor ik 
mijn grote dank wil uitspreken.

Hans Looijen
Directeur Dolhuys | museum van de geest

De oudste vermelding van het Dolhuys 
complex is uit 1319. Daarmee vieren we in 
2019 het 700-jarig bestaan van dit unieke 
Rijksmonument in Haarlem dat een van 
de twee oudste zorgcomplexen in de 
wereld is. Het Dolhuys | museum van de 
geest beschikt over huisvesting die een 
staalkaart van 700 jaar zorggeschiedenis 
is. Dit jubileum valt samen met de volledige 
renovatie en uitbreiding van het complex. 
De eigenaar, de gemeente Haarlem en 
het Dolhuys grijpen dit feit aan voor 
een culturele daad: een vernieuwing en 
inhoudelijke heringericht Museum van 
de geest. In november 2019 staan wij, 
samen met de stad, founding fathers, 
participanten, bezoekers, buurtgenoten  
en alle andere gebruikers, uitgebreid stil  
bij dit bijzondere en heugelijke jubileum. 
De gemeente draagt als eigenaar de kosten 
voor de renovatie, het museum brengt 
de middelen voor bekostiging van de 
herinrichting samen. 

In 2018 bereiden wij ons voor op dit 
ingrijpende project: in opdracht van de 
gemeente werd gefaseerd gestart met  
het aanpakken van het achterstallig 
onderhoud en de renovatie. Via een 
architectenselectie waar ook de 
Rijksbouwmeester en de burgemeester 
van Haarlem deelnamen, werd 
Architectenbureau Verlaan & Bouwstra 
verkozen met een sterk ontwerp 
dat aansluit bij de wensen van het 
Dolhuys voor de nieuwe hoofdentree, 
een ontvangstfoyer en ateliergebouw. 
Samen met het gerenommeerde 
tentoonstellingsbureau Kossmann.dejong 
en de getalenteerde, jonge dramaturge 
Annemiek Lely wordt het concept van de 
nieuwe, museale herinrichting ontwikkeld. 
In 2019 sluit het Dolhuys in Haarlem 
 

Bouwen aan 
de toekomst 

tijdelijk haar deuren voor de realisatie 
van alle plannen. Bij de heropening in 
2020 is het Dolhuys nóg relevanter en 
toegankelijker met een gerenoveerd 
gebouw, de nieuwe museale opstelling, 
een goede tijdelijke exposite ruimte en zaal 
voor randprogrammering en vernieuwde 
educatieve programma’s en publieksevents. 
Als kers op de gastronomische taart is 
het Dolhuys in 2018 een samenwerking 
aangegaan met topchef Ron Blaauw en 
zijn Ron Blaauw College. Het Dolhuys 
gaat samen met het Ron Blaauw College  
het concept van het museumcafé 
ontwikkelen. De kapel uit 1319 wordt  
een prachtige culinaire plek met 
structurele werkervaringsplaatsen 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Door deelname aan het  
Ron Blaauw College beschikken zij over  
een horeca-opleiding en diploma waarmee  
zij toegeleid worden naar betaald werk 
binnen de bedrijven van Ron Blaauw.

2018 IN EEN NOTENDOP01.

‘Bij de heropening in 2020 
 is het Dolhuys nóg relevanter
 en toegankelijker’ 

Naast de voorbereidingen en 
fundraisingsacties voor de grote 
vernieuwing heeft het Dolhuys in 
2018 een uitgebreid programma 
gebracht op verschillende locaties. 
Dolhuys | museum van de Geest in 
Haarlem slaagde er wederom in om 
actuele maatschappelijke thema´s te 
agenderen middels de tentoonstellingen: 
Teken van Leven en Zorgen voor de Ziel. 
Daarnaast konden bezoekers deelnemen 
aan de interactieve Mystery History 
Tours over de unieke geschiedenis  
van het gebouw. 

54



4 5

HOOGTEPUNTEN02.

Dit jaar stond in het teken van de toekomst 
van het Dolhuys en de geplande renovatie 
en herinrichting. In de tweede helft van 2018 
werden meerdere tentoonstellingsruimtes 
ontruimt ten behoeve van de 
renovatiewerkzaamheden.

Start renovatie

76

In de tentoonstelling ITE Art ontdekte de 
bezoeker de rijke wereld van Finse Outsider Art. 
Ver buiten de gebaande paden, met materialen 
uit de Finse bossen, spreken de ITE Art-
kunstenaars hun eigen mysterieuze taal.

Tentoonstelling Ite Art

De tentoonstelling Teken van leven toonde 
origineel werk van Francine Oomen en Maaike 
Hartjes uit hun autobiografische graphic novels 
‘Oomen stroomt over’ over de overgang en 
‘het Burn-out Dagboek’.

Tentoonstelling 
Teken van Leven

In de tentoonstelling Nieuwe Meesters liet het 
Outsider Art Museum ruim 70 werken zien van 
30 hedendaagse, getalenteerde Outsider Art-kunstenaars. 
In een serie intieme, indringende portretten gaf fotograaf  
Sander Troelstra deze fascinerende wereld een gezicht.

Tentoonstelling Nieuwe Meesters

Het Dolhuys opende de tentoonstelling Zorgen 
voor de ziel. De tentoonstelling gaf een unieke 
inzage in de leefgemeenschap La Devinière, 
hét thuis voor 20 patiënten die in de reguliere 
psychiatrie zijn uitbehandeld.

Tentoonstelling
 Zorgen voor de Ziel

Door de ogen van vier kunstenaars, die zelf om 
een uiteenlopend redenen in een psychiatrische 
kliniek verbleven, ging het Dolhuys met het 
publiek in dialoog over (voor)oordelen over 
psychiatrische patiënten. 

Dividing Lines
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In het najaar lanceerden we de tweede  
editie van ons jaarboek Outsider Art Now. 
Voor deze editie interviewde we o.a. Mikhail 
Piotrovski, directeur van de Hermitage  
Sint Petersburg.

Lancering 
Outsider Art Now #2

98

Nieuw in het Dolhuys: de interactieve 
Mystery History Tour, waarin de geschiedenis 
van het gebouw een hoofdrol speelt, ter ere 
van het 700-jarig bestaan van het Dolhuys
in 2019.

Mystery History Tour

Het programma Dolhuys op Donderdag zorgde 
herhaaldelijk voor successen met uitverkochte  
avonden met films, theater en boeklanceringen.  
In de zomermaanden organiseerden we een  
mindgym voor de geest: yogalessen in het Dolhuys.

Volle zalen tijdens 
Dolhuys op DonderdagHet Dolhuys krijgt het werk ‘Maar wie ik ben  

gaat niemand wat aan’ van Marlene Dumas in
bruikleen. Het werk bestaat uit 36 schilderijen 
met portretten van mens en dier en is
afkomstig uit de collectie van GGz Breburg.  
Het werk is nu in museum De Pont en zal in  
2020 te zien zijn in het Dolhuys.  

Bruikleen Marlene Dumas

Tijdens Museumnacht ontvingen we ruim  
2.000 jonge bezoekers in het Outsider Art 
Museum, waarvan sommigen hun eerste 
Outsider Art Tatoeage hebben laten zetten 
geïnspireerd op de kunstwerken uit de 
ITE ART-tentoonstelling.

Museumnacht
Het Dolhuys ging tijdens de Kunstlijn een 
samenwerking aan met het Noord-Hollands
Archief. Door moderne werken uit onze 
collectie te combineren met de collectie van het  
Noord-Hollands Archief werden tijdloze thema’s, 
zoals religie en stadsgezichten, in een nieuw 
perspectief geplaatst.

Kunstlijn tentoonstelling



1110

HET DOLHUYS BEDANKT03.

kinder- en jeugdpsychiatrie specialist in psychiatrie
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DOLHUYS

Missie

Dolhuys I museum van de geest streeft 
naar het in beeld brengen van de mens in 
al haar facetten en het ter discussie stellen 
van stereotype beelden om zo een bijdrage 
te leveren aan erkenning, waardering en 
begrip voor mensen. In het bijzonder van 
mensen die in Nederland afwijken van de 
geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en 
emoties, in zowel positieve als negatieve 
zin, zowel in heden als verleden.

Visie

In onze samenleving zijn stigma’s 
ten aanzien van afwijkende gedrag 
volop aanwezig. Het Dolhuys wil een 
wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve 
beeldvorming middels bijzondere kunst, 
ontmoeting, verwondering en open debat.

Kernopdrachten
& Kerndoelen

De kernopdracht van museum van 
de geest luidt als volgt: ‘Ontdek het 
bijzondere van de menselijke geest in 
een unieke omgeving; in het Dolhuys 
en daarbuiten. Onze collecties komen 
door persoonlijke verhalen tot leven. We 
betrekken publiek en professionals bij onze 
verkenning van en reflectie op de geest om 
de heersende norm van het afwijkende ter 
discussie te stellen.’

De kerndoelen van het Dolhuys richten 
zich op de waarde van afwijkend gedrag. 
Hierbij inbegrepen zijn, zonder zich 
hiertoe te beperken, de domeinen van 
de geestelijke gezondheidszorg, 
verstandelijke gehandicaptenzorg, 
forensische zorg, zorg met betrekking 
tot niet aangeboren hersenletsel,  
epilepsie, ouderenzorg met betrekking 
tot cognitie (dementie, alzheimer), 
maatschappelijke ondersteuning en 
verslavingszorg.  Het Dolhuys doet dit 
door het exploiteren van een museum 
vanuit het overkoepelende thema:  
de menselijke geest.

ALGEMEEN 

ALGEMEEN04.

‘Het Dolhuys gelooft in een samenleving 
waarin je, wanneer je geest anders werkt dan 
normaal, gehoord en gezien wordt en mee kan 
doen op basis van gelijkwaardigheid.’

BOUWEN AAN DE TOEKOMST

In 2019 vieren we het 700-jarig bestaan 
van het Dolhuys complex. Dit jubileum 
is aanleiding voor een volledige 
herinrichting en uitbreiding van het 
museum. Niet alleen wordt het
complex hersteld, ook worden een 
aantal functies verbeterd zodat het 
gebouw de groei en ambities van het 
Dolhuys ondersteunt. De eenmalige 
kosten worden opgebracht door een
grootschalige financiële campagne. 
De kosten voor de renovatie van het 
gebouw worden door de gemeente 
Haarlem bekostigd. 

Het gerenommeerde architectenbureau 
Verlaan & Bouwstra is geselecteerd 
voor de verbouwing van het Dolhuys. 
Daarnaast is het tentoonstellingsbureau 
Kossman.deJong begonnen met een 
ontwerp voor de nieuwe inrichting  
van het museum. Samen met deze
experts werken wij aan naar een 
museum over de veerkracht en  
het wonder van de geest.

We willen dat iedereen in Nederland 
in aanraking komt met onze missie en 
boodschap. Ons doel is om in vijf jaar 
de impact van al onze activiteiten te 
vergroten, we willen naar een bereik  
van 1 miljoen mensen in Nederland in 
2030. We kiezen niet voor omzetgroei, 
maar voor impactgroei: bereik dat verder  
gaat dan onze museummuren. 

Onze kracht is samenwerking. 
We streven naar partnerships, niet
 alleen het verdiepen van bestaande 
met de GGZ sector en de Hermitage 
Amsterdam, maar ook nieuwe 
samenwerkingen zoals met het
Ron Blaauw college voor de horeca  
van het vernieuwde Dolhuys.  
Ook het aangaan van een duurzame 
samenwerking met de VG-sector
(Verstandelijke Gehandicaptenzorg) is 
een prioriteit. Zelfs een derde museum 
dat past binnen de doelstellingen van 
het Dolhuys blijkt een van de opties. 
Over drie tot vijf jaar zijn het Dolhuys en 
het Outsider Art Museum schitterende 
en leidende voorbeelden van inclusieve 
organisaties in museumland en  
daarbuiten.

Schets Verlaan & Boustra

1312



12 13

PERSONEEL & ORGANISATIE
In cijfers.. 05.

RAAD VAN TOEZICHTLEDEN 

Marijke van Putten 

GGZ Noord Holland-Noord 
(voorzitter)

Paul de Bot 

Dijk en Duin

Elsbeth de Ruijter 

GGZ in Geest

Dick Veluwenkamp 

Arkin

Marcel van Heck 

College van Rijksadviseurs

Mark van der Wolf 

Radboudumc

Marnix Mol 

Legal Counsel

Diederik Six 

CompaNanny

Pierre Quaedevlieg 

VG sector

Het Dolhuys | museum van de geest  
en het Outsider Art Museum, worden 
geëxploiteerd door Stichting het Dolhuys. 
Deze stichting wordt bestuurd door een 
directeur-bestuurder. Een Raad van 
Toezicht vervult de toezichthoudende 
taken. Bestuur en toezicht verhouden 
zich tot elkaar conform het Raad van 
Toezichtmodel zoals dat is beschreven in 
de herschreven Code Cultural Governance 
die in 2006 is gepubliceerd.

Het salaris en de regeling van de 
overige arbeidsvoorwaarden van de 
Raad van Bestuur wordt vastgesteld 
door de Raad van Toezicht. De leden 
van de Raad van Toezicht ontvangen 
voor de uitoefening van hun functie 
geen (financiële) beloning. Het 
salaris en de regeling van de overige 
arbeidsvoorwaarden van de vaste staf 
van Stichting het Dolhuys zijn conform 
de cao GGZ.

FOUNDING FATHERS
In 2002 werd museum het Dolhuys 
opgericht. Dit was een initiatief van vijf 
psychiatrische ziekenhuizen: Mentrum, 
Dijk en Duin, Noord Holland Noord, 
GGZ inGeest en GGZ Rivierduinen, 
de zogeheten Founding Fathers. 
Zij stelden zich financieel garant en 
voegden hun historische collecties samen 
in een nieuwe museum. Door hun grote 
betrokkenheid opende het Dolhuys in 
2005 haar deuren voor het publiek en kon 
het museum een stem geven aan verhalen 
die tot dan toe niet werden gehoord.

7
Leden RvT 

4
Stageplekken

13
FTE

98 
Vrijwilligers

55-45%
Man | vrouw

1514
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HET VRIJWILLIGERSBUREAU
Het Dolhuys heeft in 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. Sinds de 
oprichting van het vrijwilligersbureau  
levert het Dolhuys een belangrijke bijdrage 
aan de re-integratie van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en/of 
verstandelijke beperking.

Via het vrijwilligersbureau wordt
gezocht naar passende, vaste taken: 
receptie, rondleidingen, museumcafé, 
archivering, secretariaat, publiciteit, 
ondersteuning van bedrijfsvoering 
en collectieregistratie. Vacatures 
worden uitgezet bij het UWV, de 
vrijwilligerscentrale, bekend gemaakt  
op de eigen website en via mond-op-mond 
reclame.

Omdat het Dolhuys naar ‘destigmatisering’ 
streeft, vinden we ook dat we het goede
voorbeeld moeten geven. Het Dolhuys 
wil voorop lopen in de re-integratie en 
stimuleert persoonlijke groei van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid of 
verstandelijke beperking. Het Dolhuys 
is dé instelling, die laat zien wat het  
betekent om mensen die anders zijn  
in onze maatschappij op te nemen.

KANSEN OP WERK             
We willen mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en/of verstandelijke 
handicap helpen hun participatie in  
de samenleving te vergroten, het liefst  
door te groeien naar een passende
(betaalde) baan. Wat we bieden is een 
inspirerende werkomgeving waar mensen 
zichzelf mogen en kunnen zijn, waarin  
men zich gezien en gewaardeerd voelt 
en zich verder kan ontwikkelen.

Om vorm te geven aan deze gedachte 
heeft het Dolhuys de samenwerking 
gezocht met de Angst, Dwang en
Fobie Stichting die met mooie
 resultaten het project Kansen op werk 
(www.kansenopwerk.nl) landelijk heeft 
geïmplementeerd. Kansen op werk biedt 
begeleiding en ondersteuning aan mensen 
met een psychische kwetsbaarheid die 
graag (weer) aan het werk willen. De 
werkwijze bestaat uit het bieden van een 
werkervaringsplaats met werkbegeleiding, 
een maatje op de werkvloer en een 
persoonlijk trainings- en coaching
programma.

De ervaring van de eerste drie jaar bewijst 
dat de aanpak werkt: ruim twintig procent 
is aan het werk en alle deelnemers hebben 
baat gehad bij het volgen van het traject. 
Het heeft ze geholpen de arbeidsmarkt 
te verkennen, te kijken wat er echt bij hun 
past en zichzelf te ontwikkelen. We willen 
vrijwilligers die de droom én de wil hebben 
om te gaan voor een betaalde baan, het 
programma Kansen op werk aanbieden. 

98 
Vrijwilligers

28 
Nieuwe vrijwilligers

4 
Uitgestroomd 
naar opleiding

1 
Uitgestroomd 

naar betaald werk 

10 
Deelnemers Werk

naar Vermogen 

In cijfers.. 
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Stichting Het Dolhuys heeft 

samenwerkingsverbanden 

met gevarieerde bedrijven 

zodat, wanneer de 

vrijwilliger het Kansen 

op werk-traject heeft 

doorlopen, hij of zij de 

volgende stap kan maken 

en de arbeidsmarkt gaat 

verkennen.

Samenwerking met..

Samenwerking voor 
(maatschappelijk) stages

• Het Nova College

• Rudolf Steiner College

• Het Molenduin 
voortgezet speciaal onderwijs

• De Schakel 
voortgezet speciaal onderwijs

Samenwerking voor re-integratie

•  HVO Querido

•  Dream2Work

•  Young society

•  Agros

•  Hartekampgroep / Jansje / Ron Blaauw

•  RIBW

•  Paswerk

•  GGZ inGeest / Actenz

MUSEUMCAFÉ THUYS 
Het sfeervolle Museumcafé Thuys is  
in eigen beheer van het Dolhuys. In de 
zomermaanden is het op ons terras heerlijk 
vertoeven, een verborgen parel in de stad! 
In het café bieden we ruimte aan een 
aantal werkervaringsplaatsen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. We 
bieden ze een veilige plek waar ze zichzelf 
mogen zijn, kunnen groeien in hun eigen 
tempo en waar ze gezien en gewaardeerd 
worden. Daarnaast werken we met een
team vrijwilligers. 

Om deze succesvolle formule in de 
toekomst verder uit te bouwen, werken 
we na de heropening van het Dolhuys 
samen met het Ron Blaauw college 
om van het museumcafé een sociale 
onderneming te maken met re-integratie 
als hoofddoelstelling. Het Dolhuys is dé 
instelling,die laat zien wat het betekent 
om mensen die anders zijn in onze 
maatschappij op te nemen.

Museumcafé Thuys

1918
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COMMUNICATIE06.

COMMUNICATIE 
Stichting het Dolhuys heeft met beide 
musea in 2018 een indrukwekkend aantal 
bezoekers bereikt. Het museum van de 
geest in Haarlem en het Outsider Art 
Museum in Amsterdam waren samen
goed voor ruim 180.000 bezoekers.

PUBLIEK

Het Outsider Art Museum is samen  
met Dolhuys | museum van de geest  
onderdeel van stichting Het Dolhuys.  
Het museum in Haarlem ontving afgelopen 
jaar 32.028 bezoekers. Populair was de 
fototentoonstelling ‘Zorgen voor de ziel’  
en de kleurrijke striptentoonstelling
‘Teken van leven’.

 

 

 
In het Outsider Art Museum in  
Amsterdam brachten, net als vorig jaar, 
ruim 150.000 mensen een bezoek aan  
het jonge museum in de Hermitage.  
Een succesvol tentoonstellingsjaar.  
In het Outsider Art Museum zijn in 2018 
twee publiekstrekkers te zien geweest, 
‘Nieuwe Meesters’,  met fotografie van 
Sander Troelstra en ‘ITE Art | Finse 
collectie Ammann’. Het is een evenaring 
van vorig jaar en stijging ten opzichte van 
het OAM openingsjaar in 2016, waarin er 
130.000 bezoekers werden ontvangen.

182.221 
Bezoekers totaal

32.028
Dolhys bezoekers

150.193
OAM Bezoekers

In cijfers.. 

54% 
Individuele bezoekers 

18% 
Bijeenkomsten

28% 
Groepsbezoek

36-64% 
Man | vrouw

1.601
Buitenlandse bezoekers

70% 
Museumkaart

13.479 
Buitenlandse bezoekers

42-58% 
Man | vrouw

2120
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ECUCATIE

Het Dolhuys heeft speciale lesprogramma’s 
voor leerlingen van het voorgezet- en
middelbaar beroepsonderwijs. Ontmoeting, 
confrontatie en bewustwording: dat zijn de
belangrijkste begrippen in ons educatieve 
aanbod. Populair is de Bovenkamer, een 
educatief programma waar leerlingen op 
ontdekkingstocht gaan door het  puberbrein.  
Nieuw in het Dolhuys is de Mystery History 
Tour, waarin de geschiedenis van het 
gebouw een hoofdrol speelt, ter ere van 
het 700-jarig bestaan van het Dolhuys  
in 2019.

Via de interactieve rondleiding Anders 
kijken naar kunst leer je op laagdrempelige 
en speelse wijze meer uit een kunstwerk 
halen. Wat zie je nu echt? Deze interactieve, 
vragende methode prikkelt je om langer  
én kritischer naar een werk te kijken.

Onderwijs achtergrond 
deelnemers rondleidingen

Favourite groep van menig 
rondleider

Speciaal 
onderwijs

469
Rondleidingen 

7.046
Deelnemers rondleiding 

Basis

ROC’S

VO

HBO & WO

192 

6.012

1.089

1.697

In cijfers.. 
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PROGRAMMERING

Het Dolhuys is het enige museum in 
Haarlem met een wekelijkse avondopen- 
stelling. Iedere donderdag is het museum 
tot 21.00 uur geopend. Tijdens Dolhuys 
op Donderdag is er aantrekkelijke 
avondprogrammering die varieert van 
een lezing, film, theatervoorstelling of
muziek. Aanvullend organiseerde het 
Dolhuys dit jaar de 3e editie van het 
Dolhuys Concert en deed het mee  
met de Haarlemse Cultuurnacht.

CREATIVE TWINNING
Dit jaar zijn we een bijzondere 
samenwerking aangegaan met de 
Hermitage Amsterdam en de State 
Hermitage in St. Petersburg voor het 
project Museum 15/24. 
Deze samenwerking richt zich op de 
wisselwerking tussen jongeren en musea.  
Het is een driejarig project met als 
doelstelling een inclusief en aantrekkelijk 
museum voor verschillende doelgroepen. 
Het Dolhuys deelt tijdens dit project haar 
expertise op het gebied van inclusieve 
educatieprogramma’s. Museum 15/24 
is een onderdeel van Creative Twinning, 
een internationaal programma van de 
Rijkdienst voor Ondernemend Nederland, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Outsider Art Museum vierde in 2018 
haar tweede verjaardag. Een speciale 
dag met meet & greet met kunstenaars, 
rondleidingen en kleurrijke verrassingen. 
Tijdens Museumnacht had het OAM een 
bomvol en drukbezocht programma.

Maart 
Best bezochte maand 

33% 
Nieuwe bezoekers

In gesprek 
met Jelle 
Hermus 
Best bezochte avond 

1.679 
Bezoekers totaal

In cijfers.. 

2524

2.700
Bezoekers  
Museumnacht 
(18 t/m 35 jaar)
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ONLINE
Online brengen we actuele thema’s vanuit 
onze eigen programmering en participeren 
we in het maatschappelijke debat over 
een inclusieve samenleving. Het Dolhuys 
en het Outsider Art Museum hebben ieder 
een eigen Facebook, Twitter, Instagram en 
YouTube-account om zo de achterban van 
onze beide musea op de juiste manier te 
bedienen. Daarnaast hebben bezoekers de 
gelegenheid om een review achter te laten 
op TripAdvisor en Google. Op LinkedIn 
communiceren we vanuit één account voor 
zowel het Dolhuys als het OAM. Op de
Dolhuys nieuwsbrief na, is bij ieder medium 
een stijging en soms zelf een verdubbeling 
in lezers, volgers of bezoekers te zien. 
De grootste stijging van 2018 is het OAM 
Instagram account, deze steeg met 202%.

>15.000
Online volgers

> 190.000
Nieuws ontvangers

In cijfers.. 

2726

&

> 4.000
Nieuwsbrief ontvangers
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PROJECTEN07.

In het voorjaar van 2018 opende het 
Dolhuys de tentoonstelling Zorgen  
voor de ziel. De tentoonstelling gaf een 
unieke inzage in de leefgemeenschap  
La Devinière, hét thuis voor 20 patiënten 
die in de reguliere psychiatrie zijn 
uitbehandeld.

Fotograaf Pia van Spaendonck ontdekte 
deze uitzonderlijke plek en besloot de
leefgemeenschap tot in detail vast te 
leggen. Het resultaat was een ontluikende 
compilatie van beelden over het leven in  
La Devinière. Psycholoog Michel Hock 
besloot deze groep een thuis te geven. 
Terwijl de reguliere psychiatrie gericht  
is op herstel, biedt La Devinière een plek  
om te wonen. Behandeling vindt plaats 
vanuit het hart: aandacht, geduld en 
liefde staancentraal.

Zo eenvoudig als deze visie klinkt, zo 
moeilijk is de praktijk. Wat doe je als een 
bewoner dingen doet die volledig buiten 
onze maatschappelijke norm vallen? 
Of wanneer iemand een gevaar vormt  
voor zichzelf of zijn omgeving?

TENTOONSTELLING  

‘ZORGEN VOOR DE ZIEL’
 
30.03.18 – 06.01.19

45
Obejcten

Telegraaf

Noord-Hollands Dagblad

‘Een plaats waar mensen     
  gek mogen zijn’

‘Gekte is van elle tijden’ 

Favourite werk 
van medewerker 
Elka Velema

Samengevat.. 

24.317
Bezoekers

2928
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De tentoonstelling Teken van leven toonde 
origineel werk van Francine Oomen en 
Maaike Hartjes uit hun autobiografische 
graphic novels ‘Oomen stroomt over’ over 
de overgang en ‘het Burn-out Dagboek’. 
Teken van leven was onderdeel van de 
Stripdagen Haarlem. Dit jaar stonden de 
Stripdagen in het teken van de Maakbare 
Mens. 

Na een grote, frustrerende opdracht kon 
illustrator Maaike Hartjes (1972) opeens 
niks meer. Alleen al de gedachte aan werk 
was haar te veel: ze had een burn-out. Ze 
besluit een dagboek bij te houden met 
tekeningen en collages. 

Op haar 52e stelde Francine Oomen (1960) 
vast dat ze zichzelf kwijt is. Ze stopte met 
de bekende ‘Hoe overleef ik…’-serie en start 
een zoektocht. Dat mondt uit in ‘Oomen 
stroomt over’,  een persoonlijk verslag van 
haar worsteling met de overgang.

TENTOONSTELLING  

TEKEN VAN LEVEN 
 
09.05.18 – 06.01.19

50
Obejcten

20.470
Bezoekers

Samengevat.. 

Favourite werk 
van medewerker 
Maurice Koelemeij

Haarlems Dagblad

‘Een actueel thema, 
 op originele wijze in beeld’

Maaike Hartjes
Burn-out Dagboek 

3130
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In de tentoonstelling Nieuwe Meesters liet 
het Outsider Art Museum ruim 70 werken 
zien van 30 hedendaagse, getalenteerde 
Outsider Art-kunstenaars. In een serie 
intieme, indringende portretten gaf 
fotograaf Sander Troelstra deze 
fascinerende wereld een gezicht. 
Troelstra heeft diverse keren de  
Zilveren Camera gewonnen en was  
in 2015 winnaar van de prestigieuze 
Nationale Portretprijs.

Gedreven door het onalledaagse  
heeft Troelstra zich toegelegd op  
het portretteren van mensen met een 
rafelrandje; ze vinden soms moeilijk 
aansluiting in de maatschappij.  
In Nieuwe Meesters stond de bezoeker  
oog in oog met onconventionele 
kunstenaars, hun hypergevoeligheid  
en buitengewone creativiteit. 

Enkele decennia geleden zouden de 
carrières van deze kunstenaars onzichtbaar 
zijn gebleven door hun sociale isolement 
en leven achter gesloten deuren. Want de 
kunstwereld is lange tijd huiverig geweest 
om autodidacten een plaats toe te kennen 
in het kunstcircuit.

TENTOONSTELLING  

NIEUWE MEESTERS
 
04.10.17 – 28.05.18

95
Obejcten

95.000 
Bezoekers

Samengevat.. 

‘Een combinatie van fraai   
 werk en indrigende portretten ’

PS van de week 

Sander Toelstra 
Portret Wijnand de Vries

Favourite werk  
van medewerker 
Diana Proost

3332
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In de tentoonstelling ITE Art | Finse 
collectie Ammann ontdekte de bezoeker 
de rijke wereld van Finse Outsider Art.  
ITE is een afkorting voor ‘Itse Tehty  
Elämä’ en staat voor ‘zelf gemaakt leven’.  
Ver buiten de gebaande paden,  
met materialen uit de Finse bossen,  
spreken de ITE Art-kunstenaars hun eigen 
mysterieuze taal. De tentoonstelling toonde 
de privécollectie van Max Ammann, één  
van de bekendste verzamelaars op het 
gebied van Outsider Art, en maakte 
daarmee haar debuut in Nederland.

Met deze expositie nam het Outsider  
Art Museum de bezoeker mee in de  
wereld van kunstenaars die solitair  
leven in het uitgestrekte Finse achterland. 
De werken worden gekenmerkt door 
fantasie, nieuwsgierigheid, creativiteit, 
bezienswaardigheden en visies.  
Je kreeg toegang tot de getalenteerde 
wereld van de Finse Outsider Art: 
kunstenaars die niet behoren tot de 
gevestigde artistieke orde en van wie de 
kunst nauwelijks in het openbaar wordt 
getoond. Wie zijn deze Finse kunstenaars? 
Wat zijn hun drijfveren? En hoe gaan ze 
te werk? 

TENTOONSTELLING  

ITE ART
 
14.06.18 – 13.01.19

132
Obejcten

55.193 
Bezoekers

Parool

Telegraaf

‘Kunst diep uit het bos’

‘Finse wondere wereld’

Favourite werk  
van medewerker 
Karlijne Kuipers

Kaarina Staudinger-Loppukaarre 
Dieren en mensen, 1996

Samengevat.. 

3534
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COLLECTIE08.

Dit jaar stond in het teken van de toekomst 
van het Dolhuys en de geplande renovatie 
en herinrichting. Het collectiedepot van  
het Dolhuys, op het terrein van GGZ 
Noord-Holland Noord in Heiloo, is ter 
voorbereiding hierop verbouwd en 
geprofessionaliseerd. In de tweede
helft van 2018 werden meerdere 
tentoonstellingsruimtes ontruimd 
waaronder de historische kerncollectie 
ten behoeve van de renovatiewerkzaam- 
heden Zorgzaal.

De kerncollectie is vervolgens tijdelijk 
verhuisd naar het collectiedepot van  
het Dolhuys tot de heropening in 2020.  
In de zomer werd ook alle collectie  
vanuit ons tijdelijke depot in Bennebroek 
op het terrein van GGZ Ingeest naar het 
Dolhuys-depot overgebracht. De rijke 
collectie van het Dolhuys | museum  
van de geest bevindt zich inmiddels 
grotendeels in Heiloo waar collectie-
onderzoek wordt gedaan ten behoeve  
van de herinrichting van het  
vernieuwde museum. 

Dit jaar legde onze mediatheek de 
laatste hand aan de digitalisatie van de 
videocollectie van het Trimbos Instituut. 
Naar verwachting zal dit in 2019 worden 
afgerond.

Het OAM is een jong museum met een 
groeiende collectie. Voor 2016 werd er 
incidenteel Outsider Art opgenomen in de 
collectie van het Dolhuys doormiddel van 
aankoop of schenking ter ondersteuning 
van (tijdelijke) tentoonstellingen.  
Sinds het Outsider Art Museum werd 
geopend, een initiatief van het Dolhuys,  
de Hermitage Amsterdam en zorginstelling 
Cordaan, werd de collectie steeds verder 
uitgebreid.

In 2018 is er een vijfjarig collectieplan 
opgesteld waarin richting wordt  
gegeven aan het aankoopbeleid en  
het beheerbeleid. Het opstellen van  
een collectieplan was nodig omdat de
collectie Outsider Art in een paar jaar  
tijd sterk is gegroeid en de registratie  
er van achter liep of niet voldoende  
was.

De eigen collectie Outsider Art is ook in 
2018 weer uitgebreid, door te zoeken naar 
werken binnen en buiten de Nederlandse 
grenzen om de collectie uit te breiden 
en te verbreden. In Nederland is werk 
aangekocht via diverse creatieve ateliers 
en Outsider Art galeries. In het buitenland 
zijn tijdens de Franse Outsider Art Fair  
en de Art against the Flow Summit 
werken aangekocht.

Nieuwe werken:
Steffen, Arno Blom, Carol Bailly, 
Marjori Lutter & Melani Hotse

10.000
Objecten 

900
Schilderijen

20.000
Foto’s

1.500
Video’s, films &
documentaires 

30
Sculpturen

5
Textiele 
werken

1.000
Boeken 

8
Digitale 

kunstwerken  

In de collectie.. 

3736
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FINANCIËN09.

ALGEMEEN 
Het Dolhuys is een particulier  
gefinancierd museum. We ontvangen  
geen exploitatiesubsidie van de overheid. 
Het grootste deel van de exploitatie van 
het Dolhuys wordt bijgedragen door 
partners, sponsoren en de particuliere 
geefkringen. Hiermee hebben we een 
stabiele basis voor onze vaste activiteiten.

SPONSERING, SUBSIDIES 
& DONATIES 
Als particulier museum, is de steun  
van onze founders en partners van 
essentieel belang. Voor projecten, 
waaronder tentoonstellingen, hebben 
wij een aparte begroting, waarvoor bij 
verschillende partijen dekking wordt 
gezocht. Deze activiteiten worden 
grotendeels gefinancierd door subsidies 
van cultuurfondsen en extra bijdragen  
van founders, partners, zakelijke relaties 
en regenten. 

Het Outsider Art Museum werd in 2018 
financieel ondersteund door het Gieskes 
Strijbis Fonds en het Mondriaan Fonds.  
De tentoonstelling ITE Art werd 
ondersteund door het Mondriaan Fonds, 
het Prins Bernard Cultuurfonds en  
het Kirchheiner-Galatius Fonds.

FINANCIERING VERNIEUWING 
DOLHUYS 
In 2018 zijn de voorbereidingen  
gestart om de financiering voor de 
vernieuwde presentatie te verwerven.  
Om de benodigde middelen bijeen te 
krijgen zullen vermogensfondsen, zakelijke
relaties en particulieren benaderd worden. 
Het gaat hierbij om eenmalige extra 
bijdragen om het nieuwe inhoudelijk 
programma, dat zich richt op het talent  
en wonder van de geest, mogelijk te 
maken. Het jaarlijkse Sponsor diner voor 
founders en partners stond ook in het 
teken van de voorbereiding van de  
werving voor de vernieuwing.  
Het hoogtepunt van de werving is in 
2019 tijdens de viering van het 700-jarig 
jubileum van het Dolhuys-complex.

HORECA & ZAALVERHUUR
Tot halverwege het jaar konden 
particulieren en organisaties in het 
museum terecht voor een evenement, 
congres, vergadering of feest. Vanwege 
de start van de renovatiewerkzaamheden 
hebben we de verhuuractiviteiten moeten 
staken. Het museumcafé bleef wel open 
voor museumbezoekers en andere gasten.

3938

In cijfers

Gerealiseerde 
baten

39%
Opbrengsten uit bezoek

16%
Overige baten

45%
Opbrengsten uit donaties 

sponsering & subsidies



38 394140

JAARCIJFERS 2018



MEDEWERKERS10.
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