
Ja, waarbuiten eigenlijk?  

  Een opmerkelijk antwoord kwam onlangs in de 

tentoonstellingstitel Outsider Art. Creativiteit buiten 

de kaders. Het Gemeentemuseum Den Haag toonde 

werken van Stichting Collectie de Stadshof, waarin 

voor Willem van Genk, al jaren de trots van de col-

lectie, de hoofdrol was weggelegd. Zou de collectie 

van dit museum en zijn prachtige tentoonstellin-

gen soms binnen de kaders vallen? Moeilijk te zeg-

gen. Kaders ontstaan pas na verloop van tijd, maar 

ontbreken als de verf nog nat is. En ze willen ook 

nog weleens veranderen op de langere duur.

      Willem van Genk maakte precies vijftig jaar ge-

leden een succesvolle start tussen geheide insiders 

als Gerhard Richter, Robert Morris en Jean Tinguely. 

Zijn internationale bekendheid is mede te danken 

aan een avant-gardegalerie waar, voor het eerst in 

Europa, Amerikaanse pop-art en nieuw realisme te 

zien was: Galerie Schmela in Düsseldorf. In okto-

ber 1966 was daar een solotentoonstelling van Van 

Genk ingericht. Acht werken werden verkocht: zijn 

Metrostation Opéra ging bijvoorbeeld naar het Stede-

lijk Museum in Amsterdam [38].

      Van Genk kon moeilijk afstand doen van zijn 

eigen werk. Zijn woning groeide dicht, maar zijn 

galeriehouder Nico van der Endt mocht alleen 

een uitzondering maken voor openbare collecties. 

Vandaar dat zijn werk goed bewaard en redelijk 

bijeengebleven is. Als overtuigd marxist − met 

tekentalent in de genen − was hij voortdurend in 

gevecht met de buitenwereld en creëerde hij zijn 

eigen verdedigingswerk, waar hij heerste en zich 

beschermd wist door een netwerk van treinen, 

vliegtuigen en bussen. Zijn krachtige beeldtaal is 

meer dan alleen voer voor psychologen. Zijn werk 

grijpt iedereen aan en kan door iedereen zonder 

voorkennis worden verstaan. 

      Een ideale tafelgast in een talkshow zou hij, net 

als de meeste outsiders, niet geweest zijn en dat is 

meteen ook de reden waarom een outsider een out- 

sider is en meestal blijft. Je hoeft de websites van  

de Fondsen maar te bekijken: steeds meer draait het 

<36 Willem van Genk 

Trolleybus • ca. 1980-2000 
• assemblage van verschil-
lende materialen, 25,4 x 
48,3 x 13 cm • Museum  
Dr. Guislain, Gent (Stich-
ting Willem van Genk, 
Collectie De Stadshof)

<37 Willem van Genk met 
een van zijn trolleybussen

38 Willem van Genk  

Metrostation Opéra (Parijs), 
1964 • gemengde techniek 
op papier, 67 x 160 cm • 
Stedelijk Museum,  
Amsterdam

M A R K  P E E T E R S

Van de kunstenaars die nu nog worden gevangen onder 

de paraplu ‘outsiders’ heeft een aantal de weg naar de 

officiële kunst al lang gevonden. ‘De kunstwereld is 

dynamisch en elke tijd kiest zijn eigen out- en insiders.’

Buitenstaanders  
en binnenkomers
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in de kunst om ‘communicatie’. Toch zijn de kunste-

naars die zelf zo goed weten wat ze maken en ver-

handelingen kunnen geven over hun werk echt niet 

per se de besten.  

Elke kunstenaar zit wel ergens op de schaal van 

out- en insider en vaak niet eens een oeuvre lang; 

vroeg of laat werk kan uit de toon vallen; denk maar 

eens aan het latere werk van Willem de Kooning 

toen hij alzheimer had. De kunstwereld is dyna-

misch en elke tijd kiest zijn eigen out- en insiders. 

Opmerkelijk is dat de werken van outsiders (her-

ontdekt of levend) die in de belangstelling staan, 

bijna altijd lijken op dat van insiders die op dat 

moment actueel zijn.  

      Tot de vergeten outsiders (klinkt dubbel tragisch-

romantisch) mag je gerust de zogeheten naïeven 

rekenen: amateurs die de klassieke genres beoefen-

den en waar veel belangstelling voor bestond in de 

jaren zestig en zeventig. In Nederland waren dat 

Hub. Sijstermans, Pieter Hagoort, Henk Lamm en 

Leo Neervoort [40] en hun voorgangers als Sipke 

Houtman en Sal Meijer, die niet alleen een breed 

publiek bereikten maar ook museaal werden ver-

zameld − het Stedelijk had permanent een zaal 

voor Nederlandse naïeven vrijgemaakt.  

In die tijd waren dan ook geschoolde schilders als  

Co Westerik en Herman Berserik actueel, met een  

zelf ontwikkelde, wat dromerig naïeve stijl geïnspi-

reerd op de vroege Italiaanse renaissance [39]. Mis- 

schien is een grote tentoonstelling als Der Schatten 

der Avantgarde, die onlangs te zien was in Museum 

Folkwang in Essen, een voorbode voor een hernieuw-

de belangstelling. Want na de enorme populariteit 

en het commerciële uitmelken van de Joegoslavische 

naïeven rond Ivan Generalic in de jaren zeventig (hele 

boerendorpen sloegen aan het fabriceren om aan de 

vraag te voldoen), is de museumdeur in Nederland 

decennialang dichtgeslagen.  

En dat terwijl er in de grote wereld daarbuiten  

zoveel moois te herontdekken valt. De nu uiterst 

hippe collectie Thriftstore paintings (kringloopwin-

kelkunst) die de Amerikaanse kunstenaar Jim Shaw 

zich als vorm van ‘readymade’ kunst heeft toege-

eigend, kan de ogen openen voor de wonderlijke 

kwaliteiten van de amateur. Een consistent oeuvre 

opbouwen is geen noodzaak: er lijkt zelfs ruimte 

te zijn gekomen voor het ‘single luck kunstwerk’, 

zoals een hit van een onbekend talent in de pop-

muziek waar je later niets nieuws meer van hoort. 

En waarom ook niet?

Hoewel je je dus kunt afvragen of outsider art wel bestaat als 

tegenpool van iets dat je zou kunnen aanduiden als ‘insider 

art’, is er wel degelijk sprake van een ‘outsider art world’. Het 

gaat om een kleine maar internationaal georiënteerde wereld 

die zich afspeelt op gespecialiseerde beurzen, vakbladen als RAW 

Vision, rond verzamelingen, aparte galeries en musea. Vergele-

ken bij de officiële kunstwereld maakt deze een ongesorteerde 

indruk van bonte kunstwerken zonder gemeenschappelijke 

stijl of mentaliteit. Stel je één grote museumzaal voor die van 

plint tot plafond is gevuld met Mondriaan, Willink, Appel, War- 

hol, Serra, Panamarenko en Dumas op gekleurde wanden; zo 

wordt outsider art doorgaans gepresenteerd. Uiteindelijk zal 

het label ‘outsider’ van een kunstenaar afvallen en schieten 

de prijs en de waardering omhoog. Dan versterken Van Genk 

en bijvoorbeeld Robert Rauschenberg elkaar in één zaal. Dan 

hangt de Zwitser Louis Soutter, die men nu tot art brut rekent, 

naast de kunst van A.R. Penck. 

De tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal (van 5 maart 

tot 22 mei)  is een typisch hedendaagse selectie, van iets dat 

zich al ruim een eeuw lang heeft ontwikkeld tot een richting 

waarin werkelijk grote prestaties zijn verricht. Voor wie zich 

daarvan wil overtuigen, ligt er een mooie alternatieve kunst-

route in het verschiet; buiten Nederland, want hier valt weinig 

te beleven op dit gebied, sinds de Zwolse Collectie De Stadshof 

ligt opgeborgen in Museum Dr. Guislain in Gent. 

39 Hermanus Berserik 

Droom van Mien (trams), 
1973 • olieverf en tempera 

op doek, 82 x 142 cm • 
Museum van Bommel- 

van Dam, Venlo (foto 
Peter Cox) 

40 Leo Neervoort 

Vlaggetjesdag Schevenin-
gen, 1971 • olieverf op 
doek, 75 x 100 cm • col-
lectie Mark Peeters

41  André Bauchant 

Portrait d’André Bauchant 
par lui-même, 1938 • 
olieverf op doek,, 197 x 
190 cm • Collectie Zander, 
Bönnigheim
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Eerst gaan we naar Heidelberg, naar een oude col- 

legezaal op het universiteitsterrein van de psychia-

triefaculteit, de thuisbasis van de beroemde Prinz- 

horncollectie die al veel kunstenaars heeft geïnspi-

reerd. Tentoonstellingsmakers als de Zwitser Harold 

Szeemann hebben hieruit geput voor opmerkelijke 

thematentoonstellingen als De vrijgezellenmachine 

rond Het grote glas van Marcel Duchamp die in 1976 

in het Stedelijk in Amsterdam te zien was. Zenuw-

arts Hans Prinzhorn verzamelde niet op artistieke 

kwaliteit of persoonlijke voorkeur, maar puur voor 

wetenschappelijke doeleinden: om diagnoses te stel- 

len en ziekteprocessen van patiënten te volgen. On-

bedoeld is zo een fantastische kunstverzameling 

ontstaan. Vaak gaat het om een enkel werkstuk van 

een vrijwel anonieme patiënt. Een hoogtepunt is 

ongetwijfeld het jasje van Agnes Richter, met een 

verhaal dat door merg en been gaat [42]. Zonder 

voorkennis vermoed je al dat het om een zeer aan- 

grijpend stukje beeldende poëzie gaat. Van stof 

afkomstig van verpleeguniformen maakte ze een 

getailleerd jasje waarop ze teksten schreef die vrij- 

wel onleesbaar zijn maar soms ook niet: geborduurde 

hartenkreten waar ze een leven lang aan werkte. 

Het jasje hangt nu aan draadjes in een vitrine. 

Probeer daar maar eens onverschillig aan voorbij 

te lopen. 

      Daarmee is de voornaamste snaar van deze tak 

van kunst geraakt. De enorme Prinzhorncollectie 

van meer dan vijfduizend werken zit er vol mee; 

veel te veel om zelfs maar het topje van de ijsberg 

te kunnen laten zien. Neem het imaginaire waren-

huisimperium van Joseph Heinrich Grebing, die als 

veel geesteszieken in 1940 om het leven werd gebracht 

in Grafeneck. Mensen als Grebing pasten niet bij de 

idealen van een fysiek en geestelijk gezond ras. Het 

waren tekeningen uit deze collectie die Adolf Hitler 

in 1938 nog vol afschuw en misprijzen bekeek op 

de beruchte Entartete Kunst-tentoonstelling. Daar 

werd immers de vergelijking tussen moderne kunst 

en werk van geesteszieken voor het eerst op grote 

schaal gemaakt! Let wel, om het volk duidelijk te 

maken dat de moderne kunst de weg kwijt was en 

niet te onderscheiden was van werk van krankzin-

nigen. Ironie op ironie: een outsider die nu in ver- 

zamelingen bekendstaat als ‘Théo’ en bij toeval ont- 

snapte aan het vernietigingsprogramma, tekende 

na de oorlog uitsluitend nog portretten van Hitler 

− niet als een monster, maar als een geëerd icoon 

uit zijn jeugd [43, 44].

      Na Heidelberg voert de reis naar Schloss Bönnig-

heim, waar de collectie van Charlotte Zander − ooit 

begonnen op basis van een verzameling votieven − 

is ondergebracht, met veel klassieke naïeven als 

Henri Rousseau, Camille Bombois [47], André Bau- 

chant [41] en Séraphine Louis [2], maar ook Max 

Raffler, Alfred Wallis, Jules Lefranc, Dominique 

Peyronnet en vele anderen. Na haar overlijden heeft 

de dochter van Charlotte, Susanne Zander, het beheer 

overgenomen naast haar galerie in Keulen en Berlijn 

waar ze actuele outsiderkunst van onder anderen 

George Widener [57], Chris Hipkiss en Miroslav 

Tichy aan de man brengt.    

      Het is een verademing om door de rustige zalen 

van het Schloss te lopen, en onbekende namen te 

lezen bij topstukken die je nergens anders ziet. Je 

waant je daar in het Louvre van de outsider art: vol 

schilderijen die je nooit eerder hebt gezien.  

      Als we toch in Oostenrijk zijn, gaan we natuur-

lijk naar Künstlerhaus Gugging in Klosterneuburg, 

waar patiënten worden gesteund als volwaardige 

kunstenaars met een eigen atelier [32]. De voorgeschie- 

denis van Gugging voert terug naar Jean Dubuffet 

met zijn art-brutverzameling. In Gugging kunnen 

we werk zien dat veelal gemaakt is onder toeziend 

oog van de Duitse kunstenaar Arnulf Rainer.  

      Het is misschien een eindje om, maar de Collec-

tion de l’Art Brut (de voormalige collectie Dubuffet) 

in Lausanne heeft een eigen museum waar tijdelijke 

tentoonstellingen zijn te zien. En waar we zeker ook 

even langs moeten is het Lille Métropole Musée d’art  

moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM). 

      Op weg terug naar huis gaan we uiteraard langs 

Gent, waar het Museum Dr. Guislain een indruk-

wekkende collectie beheert. Ook dit museum begon 

aanvankelijk als een studiecollectie voor psychia-

trisch onderzoek, en groeide uit tot een van de 

grote centra van outsider art in Europa.

43 Théo 

Attolf Hitler, 1986-1987 • 
pastel en krijt op papier, 
37,8 x 25,7 cm • Lille 
Métropole Musée d’art 
moderne, Lille

44 Théo

Männer im 3.3.3. Reich, At-
tolf Hitler. Gott mimt uns, 
1986 • vetkrijt en potlood 
op papier, 37,5 x 25 cm • 
Lille Métropole Musée 
d’art moderne, Lille

45  Charles Dellschau

Zonder titel, tekening en 
collage, na 1899 • particu-
liere collectie
Vijftig jaar na de dood van 
de Amerikaanse slager 
Charles Dellschau (1830-
1923) werden zijn schets-
boeken vol tekeningen van 
bizarre vliegende objecten 
in een kringloopwinkel 
ontdekt.

Zonder voorkennis vermoed je  
al dat het om een zeer aangrijpend  

stukje beeldende poëzie gaat.

42 Agnes Richter

Jasje van grof linnen, 
geborduurd met op-
schriften in gekleurd 

garen, 1895 • Prinzhorn 
Sammlung, Heidelberg
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Maar het mekka van de outsiderkunst ligt in de Verenigde 

Staten. Complete oeuvres van zeer curieuze aard komen daar 

tevoorschijn uit loodsen, van zolders en bij de opruiming van 

tehuizen voor daklozen. Twee daarvan hebben de meeste aan-

dacht getrokken: de geschriften en Rie Cramer-achtige tekenin-

gen met morbide-sprookjesachtig tweeslachtige jongelingen 

van Henry Darger, en de fantastische vliegtuigtoesteltekenin-

gen van Charles Dellschau [45, 55, 58-62].

      In de VS is de houding tegenover deze kunst van oudsher 

minder krampachtig en genereuzer dan hier. Kunst die direct 

weet te raken zonder voorkennis of hoogdraverij krijgt er volop 

waardering en musea maken in hun beleid nauwelijks onder-

scheid tussen out- en insiderkunst. De kunst van autodidacten 

geldt als een variant van de Amerikaanse droom: de vrijgevoch- 

ten selfmade individualist die wars van regels en sociale con-

venties een eigen oeuvre schept. Ook de folk art kon in de VS 

altijd al op warme belangstelling rekenen, vrij van de nare 

bijsmaak van nationalistische ‘volkskunst’.

      Het American Folk Art Museum in New York collectioneert 

zeer actief outsiders als Henry Darger. Het eigen gezicht van 

Amerikaanse schilderkunst, zo tonen zij aan, gaat verder terug 

dan de Ashcan School die vaak wordt genoemd als de eerste 

uiting van typisch Amerikaanse kunst. In de VS, ver buiten de 

Europese hoofdstroom, maakten talloze schilders al vanaf de 

achttiende eeuw portretten van de Amerikaanse middenklasse, 

in een stijl die we misschien ‘naïeve schilderkunst’ kunnen 

noemen, maar die zoveel kwaliteit en zo’n eigen gezicht heeft 

dat ze de academische collega’s in Europa met hun durf en 

kleur in de schaduw zetten [48]. 

Vandaag maken grote gevestigde instituten als het 

Metropolitan Museum of Art in New York tentoon-

stellingen als Reimagining Modernism – Expanding the 

Dialoque of Modern Art 1900-1950; een zwaarwichtige 

titel waaronder een zeer levendige en verfrissende 

kijk op de kunstgeschiedenis schuilgaat, met ruimte 

zowel voor Picasso en Marsden Hartley als voor 

Horace Pippin [46], Morris Hirshfield [49] en John 

Kane, namen die tot voor kort diep in het depot 

‘naïeve kunst’ werden opgeborgen, naast de nu 

herontdekte Grandma Moses. 

Het lijkt erop dat een opmerkelijke outsider zijn 

geuzennaam slechts tijdelijk is gegund; officiële 

erkenning zal de meeste outsiders misschien worst 

wezen, maar toch ook niet onberoerd laten. De 

behoefte aan applaus is onuitroeibaar menselijk.

Mark Peeters schrijft over kunst en is verzamelaar 

van (anonieme) amateurkunst. Zie ook zijn website 

museumzondag.nl  

>46 Horace Pippin 

Saying Prayers, 1943 •  
olieverf op doek, 40,6 

x 51,2 cm • Brandywine 
River Museum of Art, 

Chadds Ford PA

47 Camille Bombois

Athlète forain (Kermis- 
artiest), ca. 1930, olieverf 

op doek, 130 x 89 cm • 
Centre Pompidou, Parijs

>>48 Ammi Phillips 

Meisje in rode jurk met kat 
en hond, 1830-1835 • 

olieverf op doek, 76 x 63,5 
cm • American Folk Art 

Museum, New York
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