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Missie 
Museum De Buitenplaats is er voor iedereen: van bezoekers met liefde voor kunst, tuinen, muziek, 

theater en literatuur tot liefhebbers van historische en moderne architectuur.  

Collectie en tuin vertegenwoordigen gezamenlijk Museum De Buitenplaats. Figuratie vormt de kern 

van de collectie. 

Museum De Buitenplaats streeft naar een samenhang in programmering die drie aandachtspunten 

van het complex weergeeft: 

• de figuratieve kunst in de meest brede zin van het woord 

• de tuin in al haar seizoenen in combinatie met het Nijsinghhuis 

• de podiumkunsten en literatuur.  

Museum De Buitenplaats wil door zijn vier seizoenenprogrammering jong en oud bewust maken van 

de rol van kunst, natuur en architectuur in de samenleving en ze inspireren tot vrij en autonoom 

denken. 

  



3 
 

Voorwoord 

In september 2014 verscheen voor het eerst een beleidsplan voor Museum De Buitenplaats. De toen 

gangbare missie werd op enkele punten aangepast en uitgebreid. Het museum formuleerde een visie 

voor een nieuwe koers in de programmering, waarin niet alleen het tentoonstellingsbeleid centraal 

stond, maar waar ook de podiumprogrammering en de tuin deel van uitmaakten. 

Nu, vier jaar later, is het moment aangebroken om de eerste periode te evalueren en een beleidsplan 

neer te leggen voor de periode 2019-2022. Hiermee willen we niet zeggen dat de missie en de koers 

van het museum zullen veranderen. Dit beleidsplan is bedoeld om ‘lessons learned’ te onderkennen 

en waar nodig aanpassingen door te voeren en nieuwe stappen te zetten. Voor de nieuwe 

beleidsperiode streven we ernaar successen te continueren en in te zetten op maatschappelijke 

thema’s die relevant zijn voor het museum, maar ook voor de gemeente en provincie. 

Dit beleidsplan bestaat daarom uit de programmering en aandachtspunten voor de komende vier 

jaar en de daarbij behorende meerjarenbegroting. Behalve ambities zijn er echter ook zorgen over de 

toekomst van het museum. Ook die delen we met u in dit plan, maar wel met de intentie om 

hiervoor richtlijnen te scheppen voor mogelijke oplossingen. 

In de ruim twintig jaar dat Museum De Buitenplaats bestaat, heeft het een inmiddels niet meer weg 

te denken unieke plek weten te veroveren in de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Ook 

landelijke en internationaal raakt het museum door samenwerkingen met andere instellingen steeds 

meer bekend. Op het maatschappelijk vlak vervult het museum een niet meer weg te denken functie. 

Zo kan men hier werkervaring opdoen of zijn eerste stappen kan zetten als nieuwe Nederlander in 

onze samenleving. Deze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de vele manieren waarop 

educatie samenwerkingen zoekt met scholen uit de wijde omgeving en daarvoor landelijk erkenning 

krijgt. Daarnaast zijn de vele vrijwilligers uit Tynaarlo en omstreken een van de pijlers waar het 

museum op drijft.  

Als gevolg van al deze activiteiten is Museum De Buitenplaats sinds 2017 één van de zes musea van 

provinciaal belang van de provincie Drenthe. Het museum is er trots op dat het – ondanks, of 

misschien zelfs wel dankzij, zijn bescheiden omvang – een unieke bijdrage levert aan het culturele 

klimaat van Drenthe. De komende vier jaar wil het dit blijven doen en waar mogelijk uitbreiden. 

 

 

Patty Wageman 

directeur 
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Inleiding 

Museum De Buitenplaats bestaat uit drie elementen: het museumpaviljoen, de bijzondere en haast 

on-Nederlandse tuin en het Nijsinghhuis, oftewel het voormalige raadshuis van Eelde. Per jaar 

organiseert het museum vier tentoonstellingen en is de tuin het hele jaar door te bezichtigen. De vier 

tentoonstellingen volgen het ritme van de seizoenen van de tuin. Zo is er voor de bezoeker altijd iets 

nieuws te zien en biedt het museum ruimte waar men kan ontspannen in de tuin en in het 

museumcafé, en waar men kan genieten van kunst en cultuur. Naast de tentoonstellingen 

organiseert het museum concerten op zaal. De concerten variëren van klassieke muziek tot 

hedendaagse pop of jazz. In de zomermaanden wordt ook het buitenpodium gebruikt voor diverse 

activiteiten waardoor er een levendige sfeer ontstaat rondom het museumcafé.  

 

Schilderijen, tekeningen, sculpturen of uitdagende installaties waarin soms muziek, film en 

beeldende kunst samenkomen; voor dit alles biedt Museum De Buitenplaats een unieke plek in 

Nederland. Er zijn niet veel musea waar tentoonstellingsruimte, tuin en een historisch pand 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in verschijning en inhoud.  

Bezoekers van binnen en buiten de regio die het museum voor het eerst bezoeken komen er graag 

terug. Nu het museum (inter)nationaal aan de weg timmert, wordt overduidelijk dat mensen 

gecharmeerd zijn van de organische architectuur die zo goed opgaat in de tuin. De tuin zelf, met zijn 

verschillende kamers, met zijn uitstraling en weelde aan diversiteit van planten kan rekenen op veel 

bewondering. De samensmelting van verschillende stijlen uit de tuinarchitectuur – van barok tot 

strak klassiek tot de Engelse landschapsarchitectuur – maakt deze plek uniek. De tuin is de schakel 

tussen het museum en het Nijsinghhuis, al was het alleen al door de reconstructie van de historische 

Appelhof met appelbomen van toen. De Appelhof verwijst naar de boomgaard die er 300 jaar 

geleden ook al lag, op dezelfde plek, en die in 2012 opnieuw tot leven is gebracht door oude 

appelrassen daar terug te brengen waar ze ooit stonden. Kortom, een rijkdom aan geschiedenis, een 

pareltje in de gemeente Tynaarlo dat het ontdekken waard is. 
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Voor de tentoonstellingen en concertprogrammering werkt het museum samen met museale 

instellingen vanuit het hele land. Ook internationaal wil het museum zichzelf steeds beter op de kaart 

zetten. Dit kan alleen door samenwerkingen. Het museum werkt niet alleen samen met de drie 

noordelijke musea of sluit aan op hun programmering. Het netwerk strekt zich uit tot andere musea 

in binnen- en buitenland. Door vaker internationaal te werken ontstaat er een groeimodel en is het 

museum op steeds meer plekken zichtbaar. Omgekeerd weten steeds meer kunstenaars de weg naar 

het museum te vinden. Het gaat hierbij niet alleen om beeldende kunstenaars, ook gerenommeerde 

musici vragen regelmatig of ze in Museum De Buitenplaats mogen optreden, vanwege de akoestiek, 

de mooie locatie en het aandachtige publiek. Dit betekent dat het museum zich gestaag verder 

ontwikkelt tot een huis waar de verschillende muzen van de kunst samenkomen. Dit betekent ook 

dat de inwoners van Drenthe en omstreken en de bezoeker van ver hier terecht kunnen voor een 

mooie ervaring die alle zintuigen aanspreekt. Voor de inwoners van Tynaarlo en omgeving wil het 

museum als het ware een huiskamer zijn waar het goed toeven is en waar men ook terecht kan voor 

een lekkere lunch of koffie met gebak, zonder elke keer een kaartje te moeten kopen voor de 

tentoonstellingen en de tuin. 

De komende vier jaar wil het museum nog meer werken aan zijn herkenbaarheid als kunstinstelling 

en als recreatieplek voor jong en oud, maar wil het ook zijn maatschappelijke rol nog beter 

uitdragen. Het museum als merk moet nog duidelijker in het DNA gaan zitten van de inwoners van de 

gemeente Tynaarlo en omstreken. Het museum heeft al een stevige plaats verworven onder de 

oudere bevolking van deze gemeente. Zij zijn graag geziene gasten en het museum wil onderzoeken 

hoe deze groep kan verder worden uitgebreid en bediend. Om ze goed te kunnen vasthouden zal ook 

moeten worden geïnvesteerd in bereikbaarheid van het museum, zowel intern als extern. Voor 

jongeren wil het museum in samenwerking met scholen (primair en secundair onderwijs) 

programma’s door-ontwikkelen waar in 2014 een begin is gemaakt en die in 2018 een hoge vlucht 

namen. Met het hoger en universitair onderwijs zal het museum de samenwerking uitbreiden en 

bestendigen. 

Museum De Buitenplaats is een logische plek voor een ieder die houdt van cultuur en natuur. De 

komende vier jaar zal het museum dit nog sterker in de communicatie naar voren laten komen. 

Natuur en duurzaamheid zijn hier onder één noemer te vatten. De organische architectuur roept om 

aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering. Het museum onderzoekt hoe het dat de komende vier 

jaar kan bereiken. 

Ambitie 
Voor de komende beleidsperiode zijn er drie aandachtspunten voor het museum: kunst, 

maatschappij en recreatie. Immers, het museum is een belangrijk onderdeel van de maatschappij en 

wil deze dienen om zo bij te dragen aan een hechtere samenleving waar jong en oud uit diverse 

culturen van elkaar kunnen leren en door kennis van elkaars cultuur elkaar beter leren begrijpen en 

respecteren. Het museum kan hierin een cruciale rol spelen door culturele bruggen te slaan en 

ruimte te bieden waar jong en oud samenkomen en kennis kunnen nemen van elkaars cultuur. 

Bovendien sluiten al deze onderwerpen aan op de verschillende onderdelen uit de missie van het 

museum: dat kunst er is voor iedereen en dat het museum een zo breed mogelijk publiek wil 

bereiken. Dat hiervoor een goede financiële basis nodig is spreekt voor zich, maar is niet 

vanzelfsprekend een feit. 

De drie speerpunten - kunst, maatschappij en recreatie - raken aan onderwerpen die in het bijzonder 

van belang zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo, maar ook landelijk op de agenda 

staan. Het museum wil samen met de gemeente en provincie deze focus inzetten. Alleen op deze 
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wijze kan er een goede verbinding en communicatie tussen museum en zijn omgeving ontstaan en 

kan er in gezamenlijkheid worden gestreefd naar een duurzame, open en creatieve samenleving, 

waarin ruimte is voor verschillende ziens- en leefwijzen voor mensen van alle leeftijden en 

achtergronden.  

De kunst staat voor de inhoudelijke poot van het museum en is terug te vinden in de programmering. 

Zonder kunst is er geen museum, is er geen discussie, is er geen beleving, geen ontspanning, geen 

ontsnapping uit de dagelijkse sleur van het bestaan. Met kunst is er verbreding, verdieping, een 

nieuwe horizon, emotie, verrijking, verbinding, discussie, ontspanning en beleving. 

De maatschappij is een containerbegrip. Het museum heeft hier niet alleen een functie op het gebied 

van sociale betrokkenheid en duurzaamheid en daarmee een aandeel in de toekomst van een nieuwe 

generatie. Het museum heeft vooral een belangrijke rol waar het gaat om leefbaarheid in een 

vergrijzende samenleving. Immers, meer dan 80% van onze bezoekers is boven de vijftig jaar. 

Kortom, het museum denkt graag mee over dergelijke maatschappelijke onderwerpen en de 

participatie daarin van het museum zelf. In samenwerking met gemeente en provincie wil het deze 

rol de komende vier jaar verder uitdiepen en vormgeven. Op sociaal vlak biedt het museum langdurig 

werkelozen en statushouders de mogelijkheid werk- en taalervaring op te doen in een veilige 

omgeving voordat ze een betaald werk vinden bij andere instellingen of definitief integreren in de 

Nederlandse maatschappij. Het museum ziet zijn maatschappelijke toegevoegde waarde op 

verschillende gebieden: leefbaarheid, vergrijzing, educatie, duurzaamheid en toegankelijkheid.  

Recreatie staat voor de ontspanning die het museum biedt aan de vakantieganger en tijdelijke 

bezoeker van Drenthe. Het merendeel van de museumbezoeker beschikt over veel vrije tijd. Daar 

komt bij dat de provincies Drenthe, Groningen en Friesland bekend staan om hun culturele 

evenementen en manifestaties. Een van de grote noemers waaronder deze activiteiten worden 

gepositioneerd is We the North, met daarin veel ruimte voor talentontwikkeling door middel van een 

breed en gevarieerd aanbod van cultuur. Het museum sluit zich graag hierbij aan en biedt 

verschillende mogelijkheden hierop in te spelen. De nadruk ligt hier niet alleen op de natuur en 

daarmee onze tuin en het verblijf in het museumcafé.: voor de cultuurminnende toerist biedt het 

museum de kunst, al dan niet aansluitend op de diverse manifestaties en evenementen. 

De ambitie nader toegelicht 
Kunst  
Museum De Buitenplaats presenteert 

Tentoonstellingsprogrammering 

Figuratie voor een breed publiek 

De komende vier jaar zal het museum zijn missie blijven uitdragen en de programmering van vier 

tentoonstellingen per jaar voortzetten. Het museum heeft bewezen een belangrijke speler te zijn in 

het veld van de beeldende kunst wanneer het gaat om compacte maar veelzijdige tentoonstellingen 

met schilder-, teken- en beeldhouwkunst, al dan niet in relatie tot de tuin. Namen als Michael 

Reynolds, Albert Moore of Frank van Hemert, en onderwerpen als Planten op reis, deden het goed bij 

het grote publiek. Het museum zal de komende vier jaar vaker teruggrijpen op namen die zijn 

gerelateerd aan de collectie of aan een thema dat nauw aansluit bij de tuin van het museum en 

tegelijkertijd een groot publiek aanspreekt. Focus voor het museum blijft wel dat het verbonden 

moet zijn met de missie van het museum en dus een relatie moet hebben met de collectie, figuratie 

of de tuin. 



7 
 

Experiment 

De afgelopen jaren heeft het museum een positie verworven op het gebied van het experiment in de 

beeldende kunst, met name in de tekenkunst. Tentoonstellingen van kunstenaars als Hans Lemmen, 

Arno Kramer en Henk Visch, Erik Odijk, Paul van der Eerden en Richard Bolhuis hebben ervoor 

gezorgd dat het museum landelijke bekendheid heeft verworven. Al deze kunstenaars zijn stuk voor 

stuk opgenomen in belangrijke nationale en internationale museale collecties. De komende vier jaar 

zullen dergelijke experimenten minimaal eens per jaar worden voortgezet omdat dit een aanvulling is 

op het tentoonstellingsbeleid van de grotere musea in het noorden. Ook de internationale 

samenwerking zal worden uitgebreid. Nationaal zal het museum zich steeds meer profileren 

waardoor Tynaarlo als bestemming steeds vaker en duidelijker op de kaart komt te staan. 

 

Tekenkunst 

Het museum heeft een unieke positie op het gebied van de tekenkunst. Vanuit het idee dat iedereen 

kan tekenen organiseert het museum eens per jaar een tentoonstelling over een aspect van de 

tekenkunst. Het educatieve programma sluit hierop aan en in samenwerking met de scholen uit de 

omgeving wordt het tekenonderwijs via het museum gestimuleerd. The Big Draw was een groot 

succes en bij voldoende financiële middelen zal Museum De Buitenplaats dit nieuw leven inblazen. 

De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Academie Minerva onder de noemer 

Drawing North zal verder worden uitgebouwd. Daarnaast zal er worden gekeken in hoeverre 

tekenkunst en beeldhouwkunst meer samen kunnen worden getoond omdat dit een mooie 

dynamiek tot stand brengt in de zaal en met de tuin. Ook gaan deze goed samen met de 

podiumprogrammering. Waar mogelijk zal het museum participeren in manifestaties of andere 

evenementen die zich buiten de muren van het museum afspelen indien er raakvlakken zijn met de 

missie van het museum en het museum deze participatie ook financieel kan dragen. 

Beeldhouwkunst 

De beelden in de tuin verdienen de komende jaren meer aandacht. Het museum wil deze 

beleidsplanperiode aangrijpen om de beeldengroep The Hours van de beeldhouwster Lotta Blokker 

uit te breiden, waardoor de gehele serie als langdurig bruikleen in de tuin kan worden 

gepresenteerd. Haar werk is van grote betekenis voor de hedendaagse Nederlandse 

beeldhouwkunst. Het museum wil deze beeldengroep als uitgangspunt nemen, samen met het 
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langdurig bruikleen van de beelden van Charlotte van Pallandt. Het doel is vervolgens andere 

beeldhouwers in de Appelhof te laten reageren op deze werken. 

Podiumprogrammering 

Klassiek 

De ritmiek van 

podiumprogrammering heeft de 

afgelopen periode bewezen goed te 

werken en zal ook voor de komende 

jaren worden voortgezet op de 

zondagmiddagen. Het hoge niveau 

van de concerten op het gebied van 

klassieke muziek zal gehandhaafd 

blijven. Voor deze programmering 

zal de samenwerking met het NNO 

en Peter de Grote Festival graag 

worden voortgezet, evenals met het 

NESKO en met het Prinses Christina 

Concours. 

 

Populair 

De afgelopen jaren werden de MuseumSessies steeds beter bezocht. Deze vorm van 

talentontwikkeling was laagdrempelig en bedoeld voor een jonger publiek. Onbekende singer-

songwriters werden gebracht in een context van landelijk bekende acts. Deze programmering vond 

plaats in de zomermaanden op het buitenpodium. Graag wil het museum de MuseumSessies nieuw 

leven inblazen en de koers iets veranderen. Hiertoe is het in gesprek meteen van zijn 

businessclubleden en met de Popacademie in Leeuwarden. Doel is om aan een groep jonge mensen 

een nieuw en dynamisch podium te bieden, waar deze – als het aan het museum ligt – ook een 

podium kan krijgen om af te studeren. Wat betreft het binnen- en buitenpodium wil het museum ook 

op dit gebied graag aansluiten op bestaande activiteiten en manifestaties. 
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Tuin 

De tuin is samen met de kunsten het visitekaartje van het 

museum. Al sinds de opening is het een van de meest 

belangrijke onderdelen van het museum en vormt het een 

schakel tussen het tentoonstellingspaviljoen en het door 

Noordelijke realisten beschilderde Nijsinghhuis. Janneke van 

Groeningen ontwierp de tuin samen met Jørn Copijn. De 

bloemenborders stelde ze samen met Charlotte Korthals Altes, 

die destijds bij Copijn in dienst was. Zij wordt nog altijd 

geraadpleegd wanneer er aanpassingen in de bloemenborders 

nodig zijn. De afgelopen jaren is hard gewerkt om het niveau 

van de tuin omhoog te brengen. 

De tuin is het rustpunt in het museale complex. Hier is tijd voor 

reflectie en kan de bezoeker laten bezinken wat het in de 

museumzaal heeft gezien. Dit kan dwalend door de dwaaltuin, 

waar hier en daar beelden verscholen liggen, of zittend aan de 

meer formele spiegelvijver. De laatste ‘tuinkamer’, de Appelhof, vormt de historische link met het 

hele complex. Wanneer de Appelhof volledig volgroeid is en meer schaduw zal geven in de zomer, zal 

er begonnen worden met speciale picknick-arrangementen in de tuin, in samenwerking met het 

museumcafé. Dit betekent dat men met een picknickmand onder de appelbomen op weer een 

andere manier kan gaan genieten van rust en de tuin. Het museum wil graag op deze plek ook meer 

beweging creëren door hier sculptuurprojecten te realiseren die een wisselwerking aangaan met 

projecten in het museum of met andere sculpturen in de tuin. 

Het museum ligt vanaf de weg gezien nogal verscholen en zal meer zichtbaar moeten zijn. Daarom 

zal de rij met lindebomen worden gesnoeid. Naar verwachting zal dit in 2019 gerealiseerd zijn. 

Daarna zal de tuin moeten worden bijgehouden volgens het bestek dat over de afgelopen jaren is 

vastgelegd en dat is gebaseerd op de oorspronkelijke plannen van Janneke van Groeningen en Jørn 

Copijn. Het onderhoud van de tuin blijft een zware post op de begroting. De natuur verandert 

continue. Planten, hagen, bomen, waterloopjes en vijvers moeten worden bijgehouden. 

Maatschappij 
De maatschappij bestaat uit vele lagen. Het is bekend dat cultuur bijdraagt aan een prettige 

leefomgeving en een hoger welzijnsniveau. Naast kunst speelt onderwijs de andere belangrijke rol 

waar het gaat om een betere maatschappij. Het museum kan cultuur en onderwijs met elkaar 

verbinden. Daarom werkt het museum met zoveel mogelijk verschillende instellingen samen. Op die 

manier kan het de diversiteit van de maatschappij naar het museum brengen en omgekeerd. Naast 

reguliere stafleden, werkt het museum met scholieren, studenten en ouderen. De invulling varieert 

van stage, vrijwilliger tot participatie- en integratiemedewerker. Dankzij de diversiteit van 

medewerkers in het museum ontstaat er niet alleen binnen de instelling maar ook daarbuiten een 

grotere sociale cohesie en wederzijds begrip tussen de verschillende groepen. 

Naast de huidige bezoekersgroep streeft het museum ernaar meer ouderen uit de gemeente 

Tynaarlo en omgeving naar het museum te halen door middel van speciale arrangementen bij de 

tentoonstellingen. Deze zijn gestart in 2018 en zullen in de komende beleidsperiode worden 

uitgebreid. Hiervoor worden actief wooncomplexen voor ouderen benaderd. Het gaat hier om 

mensen die anders het museum niet zo gauw zouden bezoeken omdat ze bijvoorbeeld niet meer 

beschikken over eigen vervoer. In de provincie Drenthe is dit een grote groep. Op deze wijze krijgt 
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het museum een vanzelfsprekende plek bij de oudere burger van onze maatschappij en volgt het 

hierin de initiatieven als de MuseumPlusBus en Gekleurd Grijs. 

Zoals vele instellingen wil het museum naast de ouderen graag een jongere doelgroep bereiken. Zij 

zijn de toekomst van het museum en een goede eerste kennismaking met het museum als jongere 

zal op latere leeftijd stimuleren terug te komen en dit door te geven. Om dit te bereiken werkt het 

museum samen met diverse onderwijsinstellingen, waarvoor het museum onder meer een driejarige 

subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft ontvangen voor het project ‘Hoe licht gedicht 

wordt’ (in samenwerking met het Terra College in Eelde). Een andere vorm om actief kinderen bij het 

museum te betrekken is het oprichten van een kinderbestuur met een daaraan verbonden 

kinderclub. Deze zou bijvoorbeeld kunnen worden opgebouwd door de samenwerking die er al 

bestaat met de scholen in het dorp. De kinderclub organiseert een jaarlijkse brainstorm met telkens 

een andere school. De centrale vraag daarin is hoe het museum leuker kan worden gemaakt voor de 

jonge bezoeker en welke activiteiten de kinderclub hiervoor wil ontwikkelen. Hiermee is in 2018 al 

begonnen in het kader van de verkiezing van de kinderdirecteur die samen met de directeur voor die 

dag een programma verzorgt in het museum.  

Graag laat het museum de multiculturele samenleving binnen en doet dit ook al in samenwerking 

met ondersteunende instellingen uit gemeente, zoals bijvoorbeeld Werkplein Drentse Aa. Met de 

integratiemedewerkers gaat het museum speciale meet and greet avonden organiseren voor en door 

nieuwe en gevestigde dorpelingen. Deze avonden zullen een brede culturele invulling hebben, denk 

daarbij aan muziek, dans en eten. Belangrijk doel voor deze avonden is op een informele wijze kennis 

te maken met de vele culturen die naast elkaar bestaan. Daarnaast blijft participatie van het museum 

in bestaande festiviteiten binnen de gemeente bestaan, zoals Rondje Cultuur of het 

Koepeltjesfestival. Deze laatste overlappen ook met het speerpunt ‘recreatie’. 

Recreatie 
Museum De Buitenplaats wil zich naast het kunstinhoudelijke programma meer gaan richten op 

recreatie en toerisme. De provincie Drenthe zet in zijn beleid groot in op de cultuurbeleving van 

Drenthe. Hierbij gaat het niet alleen om de natuur die in Drenthe in ruime mate voor handen is, maar 

ook om de culturele en historische beleving van Drenthe. Natuurlijk wordt als eerste gedacht aan de 

toerist (vaak gezinnen met kinderen, of ouderen met tijd) die hier in Drenthe is om de natuur te 

ervaren en beleven, maar ook steeds meer komt de cultuurtoerist naar het noorden om hier te 

genieten van de kunst en het cultureel erfgoed dat Drenthe te bieden heeft. De provincie Drenthe 

investeerde de afgelopen jaren fors in manifestaties als Into Nature, waar ook Museum De 

Buitenplaats deel van uitmaakte. Het bredere, interprovinciaal culturele samenwerkingsverband is 

We the North, waarmee het museum zich nauw verbonden voelt.  

Museum De Buitenplaats is daarnaast een goed voorbeeld van een unieke combinatie van natuur en 

kunst en cultureel erfgoed (Het Nijsinghhuis). De tuin is bij uitstek geschikt om op grotere schaal de 

groep van natuurliefhebbers en de algemene toerist te bereiken. Hoewel het museum hiervoor ook 

reclame maakt in Duitsland, kan dit de komende vier jaar nog beter worden gepromoot. Ook de 

Engelse toerist zou via Airport Eelde op weg naar Groningen en Drenthe het museum op zijn route 

mee moeten nemen. Tot slot verdient het museumcafé meer aandacht als rustpunt op bijvoorbeeld 

fiets- en beeldenroutes. Voor het bereiken van de recreant zal nog meer samenwerking worden 

gezocht met Marketing Drenthe, de ANWB, NBTC en MuseumTV. Een ander nieuw initiatief waarmee 

het museum graag zal samenwerken is We are public. Deze organisatie wil mensen die al graag 

culturele activiteiten ontplooien graag verleiden nieuwe plekken en voorstellingen te ontdekken. Het 

museum is ervan overtuigd dat We are public kan helpen het museum meer op de kaart te zetten 

voor mensen die net dat laatste zetje nodig hebben bij ons over de drempel te komen. 
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Museum De Buitenplaats communiceert 

Communicatie en PR 

Op het gebied van communicatie en PR zijn de afgelopen vier jaar gestaag verbeteringen te 

bespeuren. De communicatie blijft cruciaal voor het bestaan van het museum. Om gehoord en gezien 

te worden is samenwerking met andere media, social media en free publicity van groot belang. Het is 

daarom ook noodzakelijk dat de contacten met de pers goed onderhouden moeten worden. De 

zichtbaarheid rondom het museum en van het museum is een taak van de medewerker 

communicatie en PR. Hiervoor zullen meer middelen moeten worden gevonden dan nu het geval is. 

Het budget dat hiervoor gereserveerd kan worden is te klein en gekoppeld aan de programmering. 

Daarom is het actief betrekken van lokale media bij het museum cruciaal.  

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief over de activiteiten van het museum voor abonnees. Deze 

kan ook op de website worden geraadpleegd. Het museum werkt samen met INTK dat zorgt voor een 

Google Grant waardoor er add words worden gegenereerd die bezoekers makkelijker naar onze 

website leiden. Het aantal bezoekers van de website groeit nog gestaag en wordt per kwartaal 

geëvalueerd.  

De minidocumentaires over het museum van MuseumTV worden voorzien van Engelse en Duitse 

ondertitels. Het museum zou graag de Engels- en Duitssprekende bezoeker beter bedienen. Zo is 

website is slechts zeer beperkt geschikt voor Duits- en Engelssprekende bezoekers. Op dit moment 

ontbreken de financiën en capaciteit om dit te kunnen uitvoeren. Dit is een belangrijk speerpunt van 

Marketing Drenthe. Zij zetten zich hier onder andere voor in door middel van advertenties en een 

website. Het museum wil graag aan deze ontwikkeling meewerken en hier ook de vruchten van 

plukken. Tentoonstellingsbezoek is voor Engelssprekende bezoekers geen enkel probleem omdat de 

teksten in Nederlands en Engels worden aangeboden. Voor de Duitse bezoeker die het Engels niet of 

onvoldoende beheersen ligt er op dit moment geen geschikte vertaling van de teksten. 
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Educatie 

Er is onder het kopje ‘Maatschappij’ al het een en 

ander geschreven over de rol van educatie en het 

belang daarvan voor museum en maatschappij. 

De toekomstige generatie is voor het museum 

belangrijk. Desalniettemin heeft het museum niet 

het budget om een medewerker educatie aan te 

stellen. Gelukkig heeft het museum een freelance 

educator die op incidentele basis projecten 

organiseert en uitvoert voor het museum samen 

met vele vrijwilligers die zij op vrijwillige basis 

aanstuurt. In de afgelopen vier jaar is de educatie 

in Museum De Buitenplaats steeds steviger 

geworden dankzij deze incidentele projecten die 

regelmatig werden ondersteund door Stichting 

Roode- of Burgerweeshuis. Ook heeft het 

museum nauwere aansluiting gevonden bij 

bestaande instellingen zoals het K&C, waarmee 

het museum samenwerkt in Oktobermaand 

Kindermaand en de Culturele Mobiliteit (CULMO). 

Het museum werkt met Kits Primair (een 

schoolbestuur) samen in het kader van de Drentse Cultuur Academie (DCA) en met het ICO 

(Cultuurmenu Tynaarlo). Daarnaast is er sinds 2017 een samenwerking gestart met het Terra College 

in Eelde die wordt ondersteund door het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze 

samenwerking duurt tenminste 3 jaar; het project heet ‘Hoe licht gedicht wordt’. 

In 2018/2019 komen er meer dan 3.000 leerlingen naar het museum als gevolg van de samenwerking 

met het ICO en de kunstenaars van de kunstenaarsvereniging Van TyNaarLo. Een van de redenen 

voor deze explosieve aandacht is dat de kinderen onder begeleiding van een kunstenaar zelf een 

werkstuk maken op zaal tussen de geëxposeerde kunstwerken. 

Naast een schoolprogramma verzorgt het museum op incidentele basis themamiddagen die reageren 

op de tentoonstelling in het museum of gaan over de tuin. Behalve aandacht voor beeldende kunst, 

is er aandacht voor de tuin, literatuur en muziek. In het kader van dit laatste opent het museum eens 

per jaar zijn deuren voor het NESKO (Nederlands Studenten Kamerorkest). De try-out van het NESKO 

is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met muziek en een concert. Na afloop mogen ze de 

instrumenten ‘even proberen’. Jong muzikaal talent wordt ook gebracht door prijswinnaars van het 

Prinses Christina Concours in het museum te laten optreden. Over het algemeen zijn de prijswinnaars 

nog jonge kinderen tussen de 8 en 16 jaar. Om educatie een steviger basis te geven in het museum 

waar het gaat om meerjarig beleid, maar ook om als volwaardige partner op te kunnen treden naar 

onze samenwerkende partijen, zou een educatief medewerker in dienst van het museum zeer 

welkom zijn.  

Museum De Buitenplaats doet zaken 

Businessclub 

Museum De Buitenplaats wil niet alleen verbonden zijn met het culturele veld, maar wil ook 

betrokken zijn bij de zakelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Gemeente Tynaarlo. 

Omgekeerd wil het museum aan deze zakelijke omgeving laten weten dat het bestaat.  
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De Businessclub van het museum is een actieve club. In de komende periode is het streven om het 

ledenaantal van de Businessclub uit te breiden naar 40-50 leden, meer dan een verdubbeling van het 

aantal leden waarmee het museum begon. Gezien de vele businessclubs in het noorden is dit een 

uitdagende opdracht. De Businessclub ondersteunt het museum met zijn jaarlijkse bijdrage. Deze 

komt ten goede aan de tentoonstellingen. Ook worden de bijeenkomsten van de Businessclub en de 

zichtbaarheid van de businessclub op promotiedagen uit de bijdrage betaald. De Businessclub komt 

vier keer per jaar bijeen, krijgt een Businessclub Diner aangeboden en kan de ruimte om niet eens 

per jaar gebruiken voor relaties of vergaderingen. Daarbij ontvangen ze uitnodigingen voor de 

openingen van de tentoonstellingen en een aantal vrijkaarten om op eigen gelegenheid het museum 

met relaties te kunnen bezoeken. 

Vrienden 

Sinds de oprichting van Museum De Buitenplaats heeft het een Vriendenstichting. Er zijn ca. 725 

leden. Dit aantal is over de jaren heen afgenomen. Bij opzeggingen werd duidelijk dat men steeds 

vaker moet kiezen uit het grote aanbod dat er is op cultureel gebied. Mensen ‘verdelen’ hun 

lidmaatschap over verschillende instellingen om zo de variëteit aan cultureel aanbod in stand te 

houden. Ook zijn vele leden inmiddels zo oud dat ze het huis niet meer uitkomen en daarom hun 

lidmaatschap opzeggen. 

De vrienden zijn belangrijk voor het museum. Het zijn onze ambassadeurs, evenals onze vrijwilligers 

die vaak ook vrienden zijn. Het museum zoekt de komende vier jaar nieuwe mogelijkheden om de 

oudere en jongere museumbezoeker aan zich te binden. Zoals hierboven als is beschreven, is een van 

de ideeën de oprichting van een kinderbestuur met eigen leden en lidmaatschap. Hiervoor zal een 

speciaal programma ontwikkeld worden vanuit educatie in samenwerking met het op et richten 

kinderbestuur. De intentie is om het kinderbestuur vanaf 2019 in het leven te roepen. 

Al langer denkt het museum na over een jongerenclub voor het museum. De afstand tot Groningen 

of Assen is daarbij een probleem. Een jongerenprogrammering is daarom wellicht een betere optie 

met een nadruk op activiteiten op het buitenpodium in de zomer in samenwerking met andere 

instellingen. 

Museum De Buitenplaats serveert 

Museumcafé en Oranjerie 

Museumcafé en Oranjerie 

vormen de horeca van het 

museum, waarbij het 

museumcafé de dagelijkse 

horeca is voor bezoekers van 

het museum en bezoekers 

zonder toegangskaart voor het 

museum. De Oranjerie kan 

worden gehuurd voor lunches, 

vergaderingen en trouwerijen. 

Het museum zal bij voldoende 

budget de Oranjerie voorzien 

van een extra toilet.  

 

Een voorstel van het museum is om voetgangersgebied maken van het stuk openbare weg en de 

parkeerplaatsen die direct voor het museum langslopen. Bij het scheppen van een 
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voetgangersgebied wordt er de mogelijkheid geschapen hier samen met de horeca tegenover het 

museum terrasjes te creëren in de zomermaanden. Zo wordt het museum zichtbaarder en beter 

onderdeel van de dorpskern. Tegelijkertijd wordt het makkelijker om deze plek te gebruiken voor 

markten en dorpsevenementen. Op deze wijze ontstaat hier de dorpskern waar de gemeente al zo 

lang naar op zoek is. Het museum maakt dan logischerwijs deel uit van deze dorpskern, samen met 

de horeca die er tegenover ligt, de Readshop en de kapper. 

Museum De Buitenplaats verkoopt 

Winkel 

Het assortiment van de winkel wijzigt per tentoonstelling. Ook wordt er ingespeeld op de seizoenen 

en de feestdagen van het jaar. Ervaring leert dat de bezoekers de winkel hogelijk waarderen en dat 

men terugkomt vanwege de diversiteit en uitstraling. Men kan de winkel bezoeken zonder kaartje en 

men kan hier terecht voor kadootjes en boeken. Het streven is om bio-vriendelijke producten te 

verkopen en artikelen met een functionaliteit. Ook wordt gelet op de prijs-kwaliteit verhouding van 

het assortiment. De boeken die het museum uitgeeft zijn te koop in de winkel. Voor de komende 

beleidsperiode wordt onderzocht of de boeken ook via de website van het museum aangeschaft 

kunnen worden en via bol.com. 

Museum De Buitenplaats blijft 

Gelegen naast het prachtige kerkje bevindt Museum De Buitenplaats zich op een van de mooiste 

plekjes die een toerist kan bezoeken wanneer deze iets wil beleven van de cultuurgeschiedenis van 

de gemeente Tynaarlo en wanneer deze daarbij ook nog wil genieten van diverse kunstvormen.  

Om het museum ook in de toekomst fier overeind te houden, is het noodzakelijk dat het complex er 

goed en veilig bij staat. Door alle bezuinigingen over de afgelopen jaren heeft het museum zijn staf 

moeten inkrimpen en het beheer en behoud tot een minimum moeten beperken. Alle energie is 

gaan zitten in het overeind houden van het museum en tuin. Dankzij Stichting Endowment De 

Buitenplaats kon de afgelopen twee jaar worden gewerkt aan groot onderhoud van gebouw en tuin. 

Zo zijn de daklijsten van het museumpaviljoen vervangen en is de sedumtuin vervolgens teruggelegd. 

Ook werd het dak van het museumcafé aangepakt. De gevels werden gereinigd en geïmpregneerd en 

er is groot schilderwerk verricht. In de museumzaal is er nieuwe ledverlichting aangebracht dankzij 

een financiële impuls van Stichting Beringer Hazewinkel. Dit heeft al de nodige besparing opgeleverd. 

Voor de tentoonstellingen zijn er flexibele tentoonstellingsschotten ontwikkeld en gemaakt, de 

vloerbedekking op de entresol is vervangen en er zijn aanpassingen gedaan aan de beveiliging en 

brandveiligheid. Ten behoeve van de tentoonstelling Albert Moore in 2016 is er geïnvesteerd in het 

museumklimaat, zij het minimaal. De komende jaren zal de klimaatinstallatie op het dak moeten 

worden vervangen. Het museum wil daarvoor graag een duurzame oplossing vinden om zo het 

gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken. In het kader van duurzaamheid is het museum met 

de gemeente in overleg voor het aanbrengen van fietsenrekken bij de ingang van het museum, zodat 

fietsers (scholieren, dorpelingen, bezoekers en toeristen) hun fiets veilig bij het museum kunnen 

stallen. 

In de tuin zijn de vijvers opgeschoond, de pompen in de spiegelvijver hersteld en de verzakkingen bij 

het stroompje van de Lily walk gerestaureerd. Er is er veel budget gaan zitten in het opknappen van 

de tuin en de borders. Aan dit laatste wordt nog steeds gewerkt. Daar komt bij dat het terras bij de 

het café verzakt, maar ook de rollagen bij het paviljoen en de trappen en langs de vijver. Dit kan 

uiteindelijk gevaarlijke situaties opleveren voor onze bezoekers. Een van de redenen van de 

verzakkingen bij de trappen zijn de wortels van de lindebomen. De verzakkingen pakt het museum de 

komende jaren aan om ongelukken te voorkomen. De toegankelijkheid van het museum voor 

mensen die slechter ter been zijn kan beter. In overleg met het architectenbureau Alberts & Van 
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Huut moet gekeken worden naar de mogelijkheid van een lift in het gebouw en het overbruggen van 

de verschillende hoogteverschillen in de tuin zonder het aanzicht en karakter aan te tasten. 

Museum De Buitenplaats werkt 

Personeel en vrijwilligers 

Het museum beschikt over een zeer krappe bezetting ondanks de 100 vrijwilligers en rond de 8 

participatie/integratiemedewerkers. De kwetsbaarheid komt vooral tot uiting bij ziekte of bij ontslag. 

De krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat het museum met zeer kleine budgetten werkt, maakt 

het moeilijk om nieuwe krachten te vinden omdat ze er of niet zijn of elders meer kunnen verdienen. 

Het positieve is dat Museum De Buitenplaats zichzelf ziet als plek voor talentontwikkeling waar 

werkervaring kan worden opgedaan en men zich zelfstandig leer werken en met 

verantwoordelijkheid leert omgaan. 

Governance 

Museum De Buitenplaats valt onder de Stichting Het Nijsinghhuis. De directeur/bestuurder wordt 

beoordeeld en bijgestaan door een Raad van Toezicht van 6 leden. Over de afgelopen periode is er 

een rooster van aan- en aftreden opgesteld. De huidige Raad van Toezichtleden zijn: Mr. T.S. Plas 

(voorzitter); Dhr. H. Koop; Dhr. J. Kielman; Dhr. B. van Slochteren; Dr. H. van Koningsbrugge; Drs. 

J.J.P. van Groeningen (bijzondere status als zijnde de oprichter Museum De Buitenplaats). 

Bij een nieuwe vacature zal de Raad van Toezicht in zijn samenstelling streven naar een doorsnede 

van de maatschappij. Dat wil zeggen dat er nadrukkelijk zal worden gezocht naar vrouwelijke 

kandidaten en kandidaten met een multiculturele achtergrond. 
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Meerjarenprogrammering tentoonstellingen 
(onder voorbehoud) 

De meerjarenprogrammering is samen met de podiumprogrammering leidend in de activiteiten van 

Museum De Buitenplaats. Aan de hand hiervan wordt het educatieve programma opgesteld en de 

overige activiteiten ontwikkeld. De PR en communicatie brengt al deze activiteiten voor het voetlicht, 

zowel intern als extern. Per tentoonstelling is er budget voor educatie en pr en communicatie. Het 

budget van de podiumprogrammering valt onder de tentoonstellingsprogrammering. De horeca 

speelt met zijn aanbod in op deze programmeringen. De tuin is inherent onderdeel van de 

programmering. 

In de meerjarenprogrammeringen en de podiumprogrammering zitten de speerpunten van kunst, 

maatschappij en recreatie versleuteld. Elke tentoonstelling biedt ruimte om aspecten van de 

maatschappelijke betrokkenheid van het museum in te zetten. Het voert te ver om deze in dit 

beleidsplan tot in detail te formuleren en zijn in grote lijnen beschreven in het beleidsplan. 

De budgetten van onderhoud van gebouw en tuin, alsmede de winkel en horeca maken deel uit van 

de overkoepelende jaarexploitatie. Deze zijn in de financiële bijlage beschreven. 

 

2019 

De kom en ik. Piet Sebens en Aziatische Keramiek uit Keramiekmuseum Princessehof 

12 januari  – 5 mei 

  

Doek en kom, 2014, particuliere collectie   Gestapeld stilleven, 2010, particuliere 

collectie 

Piet Sebens is geen onbekende in het noorden van het land. In 2006 had hij nog een 

overzichtstentoonstelling van zijn werk ‘Nooit mooi genoeg’ in het Drents Museum, waarbij een 

gelijknamige catalogus verscheen. Naast het Drents Museum heeft ook Museum De Buitenplaats 

werk van Sebens in zijn collectie.  

Piet Sebens schildert voornamelijk stillevens, waarin keramische objecten geregeld voorkomen. Zijn 

manier van werken is heel precies en komt daardoor langzaam tot stand. Het formaat waarop hij 

werkt is om die reden veelal klein. Kenmerkend voor zijn werk is de verstilling en het stilstaan van de 

tijd. Weinig mensen weten echter dat Sebens zelf een collectie heeft die als inspiratie dient voor zijn 
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werken, maar die ook als een op zichzelf staande verzameling kan worden beschouwd. In zijn eigen 

collectie bevinden zich naast Aziatische keramiek ook schilderijen en werken op papier.  

In gesprekken met Piet Sebens over het tonen van zijn werk in relatie tot zijn eigen collectie ontstond 

het idee om een tentoonstelling te maken waarin deze twee aspecten samenkomen door zijn 

schilderijen te tonen in de context van een selectie keramiek uit de verzameling van het 

Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden tezamen met een keuze uit zijn eigen 

keramiekcollectie. Het resultaat zal een esthetische beleving zijn waarin de beschouwer heen en 

weer kan lopen tussen de presentatie van keramiek en de schilderijen van Piet Sebens.  

De selectie is gemaakt door Piet Sebens, Eline van den Berg (conservator Aziatische keramiek, 

Keramiekmuseum Princessehof) en Patty Wageman (directeur Museum De Buitenplaats). Bij de 

tentoonstelling verschijnt een catalogus in het Nederlands/Engels. 

Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Keramiekmuseum Princessehof in 

Leeuwarden. 

 

Verkooptentoonstelling  

11 mei – 9 juni 

 

Overzicht eerste verkooptentoonstelling voorjaar 2018 

Het museum organiseerde de afgelopen vier jaar regelmatig tentoonstellingen waarin de tekenkunst 

centraal staat en waarin rondom een expositie wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit 

Groningen en Academie Minerva onder de noemer Drawing North. Als gevolg van deze activiteiten, 

presenteerde Museum De Buitenplaats op uitnodiging een selectie tekenaars uit eigen collectie op 

de Art The Hague 2018. Ook bracht het museum in 2018 voor het eerst een verkooptentoonstelling 

waarin werken op papier centraal stonden. Vijfentwintig kunstenaars stuurden werk in en 

verschillende galeries ondersteunden dit plan. De reden om voor werk op papier te kiezen lag in het 

feit dat een tekening vaak de meest toegankelijke en intieme kunst is wanneer het de prijs van een 

kunstwerk betreft. Daar komt bij dat het tekenen bijzonder in beweging is en daardoor veel nieuwe 

ontwikkelingen laat zien. De verkooptentoonstelling was een succes en werd gerealiseerd buiten de 

subsidie van de Provincie Drenthe om. In 2019 overweegt het museum het concept van de 
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verkooptentoonstelling te herhalen, maar zal deze langer te zien zijn dan in 2018. Toen bleek 

namelijk dat een week eigenlijk te kort is. De dynamiek van een dergelijke expositie werd door het 

publiek zeer op prijs gesteld en er was werk van vijfentwintig kunstenaars te zien en te koop. De 

verkooptentoonstelling zal opnieuw zonder subsidie van de overheden plaatsvinden. Of er zal 

worden gekozen voor een bepaalde discipline of thema is nog niet bekend. 

 

Nicolaas Wijnberg 

15 juni – 22 september 

  

Zonder titel, 1950, olieverf op doek, 50 x 65 cm   Potemkin ‘La Source’, 2002, acryl op 

doek, 100 x 100 cm 

Nicolaas Wijnberg (1918-2006) is geen onbekende in Museum De Buitenplaats. Al in de begindagen 

van zijn bestaan organiseerde het museum een tentoonstelling met werk van Wijnberg en kocht het 

enkele kunstwerken aan. Nicolaas Wijnberg was een zeer geliefd kunstenaar van Jos en Janneke van 

Groeningen. In samenwerking met de erven Wijnberg, Marcel Schapelhouman (voorheen 

conservator bij het Rijksmuseum) en Joke van der Pelt (voorheen conservator bij het Theaterinstituut 

in Amsterdam) organiseert Museum De Buitenplaats een tentoonstelling over deze veelzijdige en 

eigenzinnige kunstenaar.  

‘Veel woorden en begrippen hebben hun betekenis en inhoud verloren. Hier opnieuw te spreken 

over realisme of figuratie in de beeldende kunst heeft op dit moment geen enkele zin meer, de 

woorden zijn uitgehold als oude kraakpanden en alles kan alles genoemd worden. (…) Koorddansers 

zijn we, evenwichtskunstenaars, hoog boven de steile afgrond, balancerend tussen abstractie en 

natuur, op de genadeloos strak gespannen snaar van de kunst.’ Zo werd Nicolaas Wijnberg nog in 

1989 geciteerd. En hij had gelijk, de begrippen realisme en figuratie worden tegenwoordig in een 

totaal andere context gebruikt en hebben inderdaad hun oude inhoud en betekenis verloren. 

Daarom is het interessant om juist nu het werk van Wijnberg opnieuw te laten zien. Verschillende 

werelden uit de kunstgeschiedenis en podiumkunsten komen in zijn oeuvre voorbij en worden daarin 

soms samengebracht zoals bijvoorbeeld in ‘Potemkin ‘La source’. Hier zien we Stravinsky, Picasso en 

Diaghilev geportretteerd in één schilderij als leden van de Mir Isstkustva (Russisch voor ‘De wereld 

van de kunst’, een groep kunstenaars die aan het begin van de twintigste eeuw furore maakte in 

Rusland en Frankrijk). Tegelijkertijd schilderde Wijnberg de traditionele onderwerpen uit de kunst: 
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stillevens, landschappen, naakten en portretten. En dat alles in een herkenbaar, kleurrijk handschrift 

met een duidelijke inspiratie in het expressionisme. 

 

Moortje, G. A. Bredero, Holland Festival, 1957 

In een compacte tentoonstelling zullen naast schilderijen ook werken op papier te zien zijn, maar ook 

decorschetsen, maquettes en kostuums. Wat vooral naar voren moet komen in deze presentatie is 

zijn ‘joie de vivre’. Zijn liefde voor het Hollandse en Franse landschap, voor stillevens en het leven 

zelf, gecombineerd met zijn passie voor theater.  

 

Daan Remmerts de Vries. ‘Liefde je kunt me vinden bij rivier’ 

28 sept 2019 – 12 jan 2020 

   

Daan Remmerts de Vries won vele prijzen – van Vlag en Wimpel van de Penseeljury in 1997 en 1999 

tot en met zilveren griffels in 1997, 1999 en een gouden griffel in 2002. Zoals uitgeverij Leopold al 

schreef ‘Daan Remmerts de Vries (5 april 1962) volgde een opleiding Tekenen en handvaardigheid 

aan De Witte Lelie in Amsterdam en stond een half jaar lang voor de klas. Langer hield hij het er niet 

uit. Hij heeft te veel pijlen op zijn boog: hij maakt muziek (hij had een eigen band), hij tekent, 

schildert, fotografeert (bij voorkeur dieren uit verre landen die moeilijk op te sporen zijn) en hij 

schrijft natuurlijk.’ 
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Behalve het schrijven van kinderboeken en het maken van kinderboekillustraties, schrijft hij ook voor 

volwassenen. Daarnaast maakt hij vrij werk, heel veel vrij werk. In 2010 werd het feit dat hij al twintig 

jaar kinderboeken maakte gevierd met een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag. In 

2019, bijna tien jaar later verschijnt bij uitgeverij Hoogland en Van Klaveren een eerste overzicht van 

het vrije werk van Daan Remmerts de Vries en wordt tegelijkertijd een keuze van tekeningen, 

collages, fotografie en schilderijen uit dit oeuvre gepresenteerd in Museum De Buitenplaats. Naast 

de veelzijdigheid van Daan Remmerts de Vries’ werk, wil Museum De Buitenplaats ook de 

veelzijdigheid van het tekenen met deze tentoonstelling opnieuw onder de aandacht brengen. Het is 

voor het eerst dat het vrije werk wordt getoond. 
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2020 

Johan Dijkstra. Vergezichten 

18 jan – 5 april 

 

 

Johan Dijkstra (1896-1978) was een van de gerenommeerde leden van de kunstenaarskring De Ploeg. 

De Stichting Johan Dijkstra heeft in 2012 opdracht gegeven tot een onderzoek naar het grafische 

werk van Johan Dijkstra, dat in 2019 uitmondt in de publicatie van een complete catalogus van dit 

deel van zijn oeuvre. Het gaat om ca. 350 werken in overwegend kleine oplagen uit de periode ca. 

1918-ca. 1945, vooral etsen en houtsneden en enkele litho’s en zincografieën. Een van de 

onderdelen uit het onderzoek is reconstructie van de locale, Nederlandse en internationale context 

van Dijkstra’s grafiek: het hoogtepunt van zijn activiteit als graficus valt samen met een algemene, 

destijds al erkende, bloei van de grafische kunsten die op nader onderzoek wacht.  

Het is voor het eerst dat Museum De Buitenplaats een tentoonstelling organiseert over een lid van 

De Ploeg. De presentatie van prenten naast schilderijen, aquarellen, schetsen etc. geeft een 

spannend beeld van het werkproces van de kunstenaar en nodigt bezoekers uit om actief te kijken en 

te vergelijken. Het exposeren van verschillende afdrukken van hetzelfde werk geeft bovendien inzicht 

in Dijkstra’s experimenteerdrift. Daarnaast is er de mogelijkheid om grafiek te combineren met 

historische foto’s (deels afkomstig uit Dijkstra’s eigen archief) om te laten zien welk standpunt en 

welke uitsnede Dijkstra koos. De tentoonstelling kan vervolgens nog verder uitgebreid worden met 

grafiek van andere Ploegkunstenaars waarin dezelfde motieven zijn voorgesteld. De gastconservator 

van de tentoonstelling is Anneke de Vries. 
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Aline Thomassen. The female blood line 

14 april – 28 juni  

Het werk van Aline Thomassen was voor het eerst te zien in de verkooptentoonstelling in het 

museum in 2018. Daarvoor had zij een grote overzichtstentoonstelling in het Bonnenfanten Museum 

in Maastricht in 2014-15 en exposeert ze regelmatig in diverse musea in Nederland en daarbuiten. 

Thomassen won in 2013 de Jeanne Oostingprijs. Het werk van Thomassen is aangrijpend en 

confronterend tegelijk. Ze schildert met dunne inkt op papier en het liefst op groot formaat. De 

geschilderde tekeningen laten vrouwen uit verschillende culturen zien, maar de mediterrane vrouw 

uit Marokko inspireert haar misschien wel het meest. Over haar werk wordt wel geschreven dat 

alleen een vrouw in staat is zo goed in de huid te kruipen van andere vrouwen. Behalve in Nederland 

woont en werkt ze regelmatig in Marokko.  
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Land Art 

4 juli – 27 september  

 
Richard Long, Slate Line (Chatsworth) 

In dit jaar staat er een nieuwe manifestatie van Into Nature geprogrammeerd. Hoewel deze dit jaar 

zal plaatsvinden in Zuid-Drenthe, wil Museum De Buitenplaats op zijn eigen wijze aandacht schenken 

aan kunst en natuur. Land Art staat als kunstvorm als sinds de jaren zestig van de vorige eeuw met 

beide benen in die natuur. Grote namen als Richard Long, Hamish Fulton, Andy Goldsworthy en 

Robert Smithson zijn enkele voorbeelden van kunstenaars die als land art kunstenaar furore 

maakten. In deze tentoonstelling wil het museum zowel het paviljoen als de tuin gebruiken om 

objecten te tonen van deze kunstenaars. 

 

Ierse expressionisten. Jack B Yeats (from the Niland Collection) en Nick Miller 

3 okt – 31 jan 2021 

In 2017 en 2018 bracht Museum De Buitenplaats twee tentoonstellingen naar The Model in Sligo, 

Ierland. Een van de voorwaarden van deze samenwerkingen was dat het museum ook werk uit de 

collectie van The Model kon tonen in Nederland. Een van de meest bekende schilders van Ierland uit 

het begin van de twintigste eeuw is Jack B. Yeats, de broer van de beroemde dichter William B. Yeats. 

The Model in Sligo heeft uit een schenking de grootste collectie kunstwerken van deze kunstenaar in 

zijn bezit. De expressionistische werken laten het Ierland aan het eind van de 19e en begin van de 

20ste eeuw voelen. De soms politiek getinte onderwerpen herinneren aan de woelige geschiedenis 

van dit land. Tegelijkertijd komt de prachtige natuur uit de omgeving van Sligo ruim aan bod. De 

tentoonstelling bestaat uit twee delen. In het tweede deel wil het museum een hedendaagse blik op 

de Ierse natuur bieden door schilderijen van Nick Miller te tonen. Deze passen in expressie goed bij 

het oeuvre van Jack B. Yeats. 
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Jack B Yeats, Leaving the Far Point, 1946 

© Estate of Jack B Yeats. All Rights Reserved, DACS 2013 

 

 

Nick Miller, Ben Bulben Craggs with birds, 2008 
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2021 

Water - Tjibbe Hooghiemstra 

7 februari – 2 mei 

In de samenwerkingstentoonstelling Nucleus van Noorderlicht 2017 toonde Museum De Buitenplaats 

voor het eerst werk van Tjibbe Hooghiemstra in relatie tot andere fotografen. Foto’s in dit geval. Ook 

was hij met werk vertegenwoordigd in de eerste verkooptentoonstelling van het museum. In 2021 

organiseert het museum een solotentoonstelling met deze veelzijdige kunstenaar. Het thema is 

‘water’. Dit gegeven is een terugkerend element in zijn werk, waarvoor hij voor zijn inspiratie 

letterlijk regelmatig meevaart op vrachtschepen. Het oeuvre van Hooghiemstra is niet alleen 

veelzijdig, het is afwisselend poëtisch, donker en mysterieus. 

  

 

Verkooptentoonstelling 

8 mei – 6 juni 

Om de twee jaar houdt het museum een verkooptentoonstelling. Elke 

keer is er een andere focus zodat telkens nieuwe bezoekers worden 

aangetrokken om te kijken of er iets van hun gading bij is. De 

verkooptentoonstelling is bedoeld voor iedereen en er zijn werken te 

koop vanaf € 100. Of de verkooptentoonstelling definitief doorgaat, 

hangt af van de tentoonstelling die in 2019 is gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Werken uit eigen collectie 

12 juni – 26 september 

De laatste tentoonstelling met werken uit de eigen collectie werd gehouden in 2015. Hoog tijd om 

een nieuwe selectie te maken die de veelzijdigheid en geschiedenis van deze collectie laat zien. Ook 

kunnen zo de laatste aanwinsten worden gepresenteerd in relatie tot de collectie die ooit als 

particulier initiatief begon. 

 

 

Charlotte Schleiffert – tekeningen en sculpturen 

2 okt – 16 jan 2022 

Het museum bezit een prachtig werk van Charlotte Schleiffert dat 

werd verworven in 2014 en te zien was op de collectiepresentatie 

begin 2015. Hoog tijd om nu een tentoonstelling te wijden aan haar 

tekeningen en sculpturen. Haar werk past in de traditie van de 

tekenkunst die het museum de afgelopen jaren heeft opgebouwd. 

Door Schleifferts sculpturen samen met haar tekeningen te laten 

zien wordt duidelijk hoe goed beide disciplines bij elkaar passen.  

 

2022 

22 januari - april Wintertentoonstelling 

   Voorjaarstentoonstelling 

   Zomertentoonstelling 

   Herfst/winter tentoonstelling 
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Financiële bijlage 
Meerjarenbegroting 2019-2022 

In deze begroting is sprake verschillende aannames aan de inkomstenkant. Voor deze 

meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van een jaarlijkse inflatie van zo’n 3% en een stijging van het 

aantal businessclub leden. Het aantal bezoekers is op 20.000 per jaar gehouden. De subsidies zijn 

niet geïndexeerd. Bij een subsidie van de gemeente Tynaarlo van 50.000 euro is deze met hetzelfde 

bedrag opgehoogd door de provincie. De meerjarenbegroting moet nog met de Raad van Toezicht 

worden besproken. De begroting wijkt niet navenant af van voorgaande jaren en gaat uit van 

minimumkosten voor tentoonstellingen en personeel. 

 

alle  begroting begroting begroting begroting 

bedragen in €  2019 2020 2021 2022 

      
BATEN      
Bijdrage provincie Drenthe         100.000        100.000      100.000      100.000  

Bijdrage provincie Drenthe incidenteel           50.000         50.000        50.000        50.000  

Bijdrage gemeente Tynaarlo           50.000         50.000        50.000        50.000  

Stichting Vrienden De Buitenplaats en Businessclub           42.000         43.000        44.000        45.000  

Omzet winkel            69.000         71.070        73.202        75.398  

Omzet Horeca           83.000         85.490        88.055        90.696  

Entreegelden museum en tuin         130.000        133.900      137.917      142.055  

Entree Nijsinghhuis             7.700           7.931         8.169         8.414  

Te verwerven fondsen en inkomsten         180.000        192.000      203.000      215.000  

Totale baten         711.700        733.391      754.343      776.563  

      
KOSTEN      
Kosten tentoonstellingen         221.260        227.898      234.735      241.777  

Personeelskosten         210.496        216.811      223.315      230.015  

Overheadkosten (kantoorkosten etc)           45.437         46.800        48.204        49.650  

Gebouwen      
Beheer en onderhoud           62.043         63.904        65.821        67.796  

Tuin      
Beheer en onderhoud           10.000         10.300        10.609        10.927  

Hovenier Dolmans           34.250         35.278        36.336        37.426  

Personeelskosten           15.690         15.690        15.690        15.690  

Winkel      
Inkoop winkelassortiment           34.500         35.535        36.601        37.699  

Personeelskosten             1.500           1.500         1.500         1.500  

Horeca      
Inkopen           33.200         34.196        35.222        36.279  

Personeelskosten           43.199         44.495        45.830        47.204  

Totale kosten         711.574        732.406      753.862      775.962  

      
Resultaat                126              985            481            601  
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Financiële paragraaf 

Om het museum gezond te houden zijn niet alleen de inkomsten uit entree van de bezoekers 

belangrijk en de omzet in de winkel en het museumcafé. Ook de diverse fondsen die het museum per 

tentoonstelling, podium- of educatieve activiteit aanschrijft zijn niet weg te denken uit de 

bedrijfsvoering. Van groot belang is ook de ondersteuning vanuit de gemeente en provincie. Geen 

enkel museum dat een positie wil verwerven in het sociale veld kan zonder. Ook zorgen subsidies van 

gemeente en provincie voor een vliegwieleffect. Wanneer deze stagneert of achterblijft, of erger nog 

dreigt te verdwijnen, komt een museum in een negatieve spiraal. Fondsen en sponsors willen graag 

zien dat er draagkracht is vanuit de gemeente en provincie voor een museum. Pas dan zullen ze een 

aanvraag voor financiële ondersteuning serieus in behandeling nemen. Deze afhankelijkheid maakt 

het museum erg kwetsbaar en een lange termijnplanning moeilijk, tenzij er structurele subsidie 

beschikbaar komt die zoals het hoort per jaar verantwoord moet worden. 

Het museum kan ook op andere vlakken proberen financiële steun te verwerven. De vrienden en de 

businessclub zijn een voorbeeld van ondersteuning vanuit het maatschappelijke veld. Deze vormen 

van ondersteuning komen tot stand vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij het museum, zijn 

programmering, activiteiten en locatie. De persoonlijke binding speelt hierin een grote rol, maar ook 

de wijze waarop de gemeente en provincie de instelling steunen.  

Het onderzoeken van lastenverlichting zit aan de andere kant van het spectrum: ook hierin kan ‘geld 

worden gewonnen’. Denk daarbij aan de arbeidskracht die niet hoeft te worden betaald door het 

aantrekken van vrijwilligers, gesubsidieerde tijdelijke medewerkers op participatie- en 

integratieplekken, of het inhuren van tijdelijk personeel op ZZP-basis. Vele handen maken licht werk, 

maar deze vorm van lastenverlichting brengt ook een risico met zich mee. Dat zit vooral in de 

stabiliteit. Immers, vrijwilligers, participatie- en integratiemedewerkers zijn op een andere, lossere, 

wijze verbonden aan het museum dan geschoolde krachten, ondanks het feit dat ze belangrijk werk 

verzetten en het museum niet zonder hun inzet kan omdat deze simpelweg ‘onbetaalbaar’ is. 

Wanneer de uren betaald zouden moeten worden waarvoor deze medewerkers zich inzetten, dan 

zou de post personeelskosten op de begroting vertienvoudigen. De verhouding vrijwilligers en vaste 

bezetting is >100 versus 8 en daarmee heel kwetsbaar in geval van ziekte of bij andere uitval. 

Om kosten te besparen kan er op bedrijfsmatig gebied meer samenwerking worden gezocht met 

andere musea, bijvoorbeeld op het gebied van de technische dienst en bedrijfsvoering, hoewel 

musea over het algemeen al genoeg werkdruk hebben op hun eigen locatie. Bovendien moet 

detachering worden betaald. Maar een samenwerking kan ook bestaan uit gekoppelde ticketverkoop 

met andere musea in Drenthe of Groningen, zoals bijvoorbeeld het Drents Museum en het Groninger 

Museum. 

Op het gebied van duurzaamheid kan ook nog het een en ander worden gewonnen, met name in de 

klimaatbeheersing van het tentoonstellingsgebouw en het museumcafé. 

Een korte terugblik 

De afgelopen jaren heeft Museum De Buitenplaats moeten interen op zijn eigen vermogen. 

Momenteel is het eigen vermogen negatief. De belangrijkste redenen hiervoor zijn teruglopende 

subsidiëring vanuit de overheid over de afgelopen jaren en schommelende bezoekersaantallen. Dit 

laatste heeft impact op de inkomsten uit entree, de omzet in de winkel en de omzet in het café. Zoals 

vele kleine musea heeft het museum geleden onder de financiële crisis en bezuinigingen. Hoewel het 

museum in 2014 geen zicht had op een continue ondersteuning vanuit de gemeente Tynaarlo en de 

provincie Drenthe, is het erin geslaagd om dankzij de goede verstandhouding die werd opgebouwd 

met gemeente en provincie, de subsidie met de gemeente Tynaarlo jaarlijks op € 30.000 te houden. 



29 
 

De provincie Drenthe verstrekte in deze periode tussen € 180.000 en € 200.000 subsidie op jaarbasis. 

Dit waren incidentele subsidies. Sinds 2017 is Museum De Buitenplaats een van de vijf musea van 

provinciaal belang, hetgeen inhoudt dat het museum gedurende de periode 2017-2020 jaarlijks  

€ 100.000 subsidie krijgt. Helaas betekent dit dat het museum voor de periode 2019-2020 geen 

aanspraak kan maken op de incidentele subsidies voor zijn programmering, waardoor het 

geconfronteerd wordt met een afname van de subsidie van € 100.000 per jaar. Als gevolg hiervan is 

het niet zeker dat het museum zijn status als museum van provinciaal belang ook voor de komende 

beleidsperiode kan vasthouden, waardoor de subsidie van € 100.000 per jaar voor de periode 2021 

en volgende jaren onzeker is. Wel is aangegeven door de provincie dat wanneer de gemeente 

Tynaarlo het museum op structurelere basis gaat ondersteunen deze subsidie gematched kan 

worden vanuit de provincie in aanvulling op de jaarlijkse subsidie van € 100.000. Ook zou dit 

betekenen dat de status van het museum zekerder zal zijn voor de toekomst. 

De afgelopen periode vond het museum in de Stichting Beringer Hazewinkel een zekerheid in 

financiële ondersteuningen van minimaal € 20.000 per jaar die in de jaren 2016 en 2017 opliep tot 

€ 30.000 per jaar. Ook vond het museum gedurende de afgelopen periode een vaste sponsor in de 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Zij ondersteunden het museum jaarlijks met € 10.000 en zullen 

dit ook in 2019 blijven doen. 

Op incidentele basis ontving het museum financiële ondersteuning van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Roode- of Burgerweeshuis, Labberté-

Hoedemaker Fonds en Stichting Woudsend. 

In natura werd het museum bijgestaan over de afgelopen periode door Red Audio en Steenhuis 

Piano’s. 

 

 


