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Woord vooraf 
Voor Museum De Buitenplaats was 2021 een jaar van culturele hoogte- en dieptepunten. 

De coronapandemie gooide wederom roet in het eten voor wat betreft de programmering 

van een aantal tentoonstellingen en andere culturele festiviteiten. De lockddown die op 15 

december 2020 in werking trad, duurde maar liefst tot 5 juni 2021. In de praktijk 

betekende dit dat de tentoonstelling met werk van Aline Thomassen, The wound is the 

place where the light enters you, al met al maar kort te zien was en gedurende 2021 niet 

meer getoond kon worden aan het publiek. Dit ook in verband met de reeds geplande 

feestelijkheden rondom het vijfentwintigjarig bestaan van het museum. Uiteindelijk 

opende het jaar met de jubileumtentoonstelling 25 jaar Museum De Buitenplaats- Beeld 

van een verzameling. Deze expositie ging ook enkele maanden later van start dan 

oorspronkelijk gepland. De tentoonstelling kreeg gelukkig wel de nodige aandacht en 

werd zowel lokaal alsook landelijk over het voetlicht gebracht. De reikwijdte varieerde van 

de plaatselijke Dorpsklanken tot het Museumtijdschrift en van het Dagblad van het Noorden 

tot het tijdschrift Residence. De concerten, de (beelden)tuin en het Nijsinghhuis stonden 

eveneens regelmatig in de belangstelling. Ook experts bogen zich over de betekenis van 

Museum De Buitenplaats. Hun bevindingen treft u aan in de bijlage van dit jaarverslag. 

Ondanks dat het jaar eindigde met opnieuw een harde lockdown die vanaf 20 december 

2021 in gang werd gezet, is er in 2021 veel tot stand gebracht. Een korte uiteenzetting is 

op zijn plaats.  

 

Het jaar ging goed en wel van start met het in de wacht slepen van een projectsubsidie 

van de Provincie Drenthe en de Stichting het Nijsinghhuis voor het plan “Zicht op de 

Toekomst”. Met dit plan werden de weinig florerende omstandigheden van het museum in 

kaart gebracht en scenario’s beschreven hoe die mogelijkerwijs de komende jaren het 

hoofd te bieden. Daarnaast is middels een publieksonderzoek inzichtelijk gemaakt wat het 

publieksbereik en de waardering van de aangeboden diensten en activiteiten zijn. Dankzij 

deze projectsubsidie kon ook vaart worden gemaakt met de inventarisatie van het 

Nijsinghhuis. Dit laatste is eveneens van groot belang. Met het heengaan van de 

oprichters van het museum, Jos en Janneke van Groeningen, bleek veel kunst maar ook 

de persoonlijke inboedel van het echtpaar nog niet in kaart gebracht, beschreven of 

anderszins. Er kwam veel onbekend werk naar voren - er werden bijvoorbeeld zo’n 

vierhonderd kunstwerken toegevoegd - maar ook andere zaken zoals archieven en 

daarmee de vrucht  van een levenslange liefde voor de kunst van Jos en Janneke van 

Groeningen. Een tweetal kunsthistorici en een kunsthistoricus in spé hebben hier in 

deeltijd een grote bijdrage aan geleverd. Het inventarisatieproject nadert begin 2022 een 

voorlopig einde. De bevindingen van het totale plan inclusief overige voortschrijdende 

inzichten, zullen in 2022 uitmonden in een meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025.  

 

In 2021 vonden er gesprekken plaats met meerdere fracties van politieke partijen uit de 

gemeente Tynaarlo. De onheilstijding dat het museum niet meer in aanmerking zou 

komen voor gemeentelijke subsidie, ging daar aan vooraf. Gelukkig kon deze situatie 

worden afgewend en mag Museum De Buitenplaats tot en met 2025 rekenen op een 

structurele subsidie van de gemeente, waar wij bijzonder dankbaar voor zijn.  
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Tijdens de eerste lockdown in 2021 werden er diverse klussen geklaard door vele 

helpende handen. Zo waagde een aantal vrijwilligers zich aan een opknapbeurt van het 

café, werd er met zorg een groente- en kruidentuin in gereedheid gebracht, werd de 

Stichting Vrienden van Museum De Buitenplaats nieuw leven in geblazen, werd er door 

vrijwilligers een eigen publicatie (namelijk De Binnenplaats) uitgebracht met 

herinneringen aan 25 jaar Museum De Buitenplaats en kreeg één van onze vrijwillige 

medewerkers een koninklijke onderscheiding voor vijfentwintigjaar trouwe dienst. Een 

ander belangrijk evenement vond plaats op 9 oktober 2021. Het museum vierde die dag 

zijn vijfentwintigjarig bestaan met een open huis waar maar liefst 700 mensen op 

afkwamen. En zo werd ook dit jaar duidelijk dat cultuur belangrijk is voor het welzijn en 

voor de leefomgeving en dat het museum daarmee een belangrijke maatschappelijke 

bijdrage levert. Dit zowel op het gebied van de kunsten als met het gratis toegankelijke 

museumcafé waar ook dit jaar alles vers werd bereid en alle gebruikte producten voor 

een groot deel ook zelf werden verbouwd.  

 

Museum De Buitenplaats liet dit jaar al met al ook een bijzondere programmering zien. 

Naast de jubileumtentoonstelling en de film over de bouw van het museum gedurende de 

periode  1994 - 1996, was er in het najaar aandacht voor de “Vondsten uit het 

Nijsinghhuis”. De inventarisatie van dit huis bracht onder andere onbekend werk van 

Ferdinand Erfmann aan het licht, dat daarop ook deel ging uitmaken van de 

jubileumtentoonstelling.  

 

De beelden in de tuin werden ook extra onder de aandacht gebracht middels een 

beeldengids en een wandelroute door de tuin, waardoor dit onderdeel als een permanente 

buitenexpositie kon worden geprogrammeerd. Net als in 2020 was er ook in 2021 

bijzonder veel belangstelling voor een bezoek aan het Nijsinghhuis en voor de prachtige 

tuin. Tal van geïnteresseerde bezoekers brachten een bezoek aan deze onderdelen binnen 

het museumcomplex.  

Het museum viel dit jaar ook een aantal schenkingen ten deel, waaronder een vijftal 

fraaie potloodtekeningen van Trudy Kramer en Ger Siks, alsmede een buste van prinses 

Beatrix door Elisabeth Varga. Het museum is de schenkers hier bijzonder dankbaar voor. 

Genoemde werken werden allen opgenomen in de jubileumtentoonstelling. Ondanks de 

lange lockdown en beperkende omstandigheden heeft Museum De Buitenplaats in 2021 

toch maar liefst 10.669 bezoekers mogen ontvangen.  

 

Museum De Buitenplaats kon zich dit jaar verzekeren van de belangrijke steun van zowel 

de provincie Drenthe als de gemeente Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo ondersteunde het 

museum in 2021 met € 71.560,00 waarvan € 50.000,00 bestemd was voor de activiteiten 

door het gehele jaar en € 21.560,00 ter compensatie van de coronacrisis. Van de provincie 

Drenthe ontving Museum De Buitenplaats in totaal € 152.500,00 aan subsidie. Wij zijn de 

provincie Drenthe hier bijzonder dankbaar voor. Naast deze subsidies werd er  

€ 159.686,00 aan inkomsten verworven uit sponsoring, overige subsidies, schenkingen en 

legaten. Het museum sluit 2021 af met een positief resultaat van € 2.956,00. 
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Museum De Buitenplaats wil de volgende fondsen en stichtingen die het afgelopen jaar 

projecten ondersteunden hartelijk bedanken. Als eerste danken wij onze vaste 

begunstiger de Stichting Beringer Hazewinkel, die van groot belang is voor het museum. 

Een woord van dank gaat tevens uit naar het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Jenny 

Vrieling fonds, de Stichting Het Roode –of Burgerweeshuisfonds, de Stichting Emmaplein 

Foundation, voor hun bijdragen aan ons jubileumjaar. Steenhuis piano’s zijn wij wederom 

bijzonder erkentelijk voor het stemmen van de vleugel voor ieder optreden. Onze dank 

gaat verder uit naar de Stichting  Vrienden van Museum De Buitenplaats en de leden van 

de Businessclub voor hun loyaliteit en financiële ondersteuning. Daarnaast is Museum De 

Buitenplaats bijzonder verheugd met de subsidie die wij in 2021 mochten ontvangen van 

het Kickstart Cultuurfonds. Deze gelden stelden ons in staat om bijvoorbeeld de audiotour 

door de benedenverdieping van het Nijsinghhuis te kunnen ontwikkelen. De pilot daarvan 

volgt in het voorjaar van 2022. 

 

Tot slot danken directie en medewerkers de leden van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Museum De Buitenplaats voor hun medewerking. Al met al was 2021 een 

gedenkwaardig jubileumjaar. In de zomermaanden bruiste het in Museum De 

Buitenplaats en in Eelde. In de aanloop naar het overgangsjaar 2022, het jaar waarin het 

museum tot een gedegen strategie voor de toekomst moet komen, is dit een hoopvol 

toekomstbeeld.  

 

Mariëtta Jansen 

Directeur  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tentoonstellingen 
Aline Thomassen. The wound is the place where the light enters you. 

4 oktober 2020 – 14 maart 2021 
Aline Thomassen (Maastricht 1964) woont en werkt afwisselend in Nederland en Marokko. 

In haar werk laat zij de wereld van Noord-Afrikaanse vrouwen op een bijzonder expressieve 

manier versmelten met haar eigen ervaringen. Het vrouwelijk lichaam speelt daarin een 

centrale rol.  

 

Thomassen toont Arabische vrouwen zoals zij ze heeft leren kennen: krachtig, zelfbewust 

en expressief, vrij van fysieke taboes en gewend om te overleven. Het beeld dat zij van hen 

toont vormt een aanvulling op het eenzijdige en onvolledige beeld dat in het westen bestaat. 

Op de metersgrote aquarellen staan solitaire vrouwenfiguren, die met hun 

ondoorgrondelijke gezichtsuitdrukkingen, hun lichamelijkheid en raadselachtige anatomie 

vervreemdend werken. De kleinere schetsen laten parallelle thema’s zien.  

Thomassen ontving in 2013 de Jeanne Oosting prijs voor haar oeuvre. Zij had eerder 

exposities in onder meer het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het GEM en het 

Kunstmuseum in Den Haag, Stedelijk Museum Schiedam, Museum Bommel van Dam in 

Venlo, Drawing Centre Diepenheim en Museum Dar Si Saïd in Marrakech, Marokko.  

 

Bij deze tentoonstelling verscheen een catalogus met essays van Abdelkader Benali en 

Patty Wageman.  

 

Aantal bezoekers 2020: 1595   

2021 door lockdown: 0 

Sponsoren: provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, Stichting Beringer Hazewinkel, 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe, Stichting Stokroos en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt 

Stichting.  

 

25 jaar Museum De Buitenplaats - Beeld van een verzameling 

Oorspronkelijk gepland: 21 maart 2021- 26 september 2021 

Door Lock down te zien vanaf: 5 juni 2021 tot en met 18 april 2022  
Voor Museum De Buitenplaats is 2021 een jubileumjaar: vijfentwintig jaar geleden opende 

toenmalig koningin Beatrix het museum. Jos en Janneke van Groeningen-Hazenberg 

(1934 – 2018 / 1943 – 2007) stonden aan de wieg van dit unieke initiatief. Het is aan hen te 

danken dat dit fraaie museumpaviljoen van de grond kwam en uitgevoerd kon worden 

door het architectenduo Alberts & Van Huut.  

Begin jaren zeventig verwierf het echtpaar Van Groenigen, beiden psycholoog, het 

zeventiende-eeuwse Nijsinghhuis voor een symbolisch bedrag om dit rijksmonument en 

voormalig gemeentehuis vervolgens te laten restaureren. Aansluitend lieten zij het 

verfraaien met hedendaagse muurschilderingen van formaat. Tal van belangrijke 

kunstenaars die het noordelijk realisme omarmden werkten daar vanaf begin jaren 

tachtig enthousiast aan mee: Matthijs Röling, Wout Muller, Clary Mastenbroek, Olga 

Wiese en Pieter Pander. 
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Gedurende hun leven groeide de kunstcollectie van de Van Groeningens gestaag. Zo 

werden er naast de wandschilderingen ook andere werken van Röling, Muller, 

Mastenbroek, Wiese,  Pander en anderen aangekocht, zoals bijvoorbeeld van Diederik 

Kraaijpoel, die tevens een belangrijke pleitbezorger was voor de hedendaagse figuratieve 

kunst. Uiteindelijk werd het Nijsinghhuis te klein voor de verzameling, wat resulteerde in 

de wens een museumgebouw van de grond te krijgen waarin die collectie kon worden 

getoond aan het publiek.  

De kern van de collectie van Museum De Buitenplaats wordt gevormd door realistische en 

figuratieve kunst uit Nederland van na 1945. Daarmee gaven Jos en Janneke van 

Groeningen een belangrijke impuls aan de hernieuwde acceptatie van figuratieve kunst in 

Nederland. Opvallend is echter ook dat de belangstelling voor figuratieve kunst 

aanvankelijk werd voorafgegaan door de liefde voor het tegendeel: de abstracte kunst van 

Groninger kunstenaars als Henri de Wolf, Ruloff Manuputty, Edu Waskowsky en Martin 

Tissing. Zo kocht Jos van Groeningen begin jaren zestig al een imposant werk van Ruloff 

Manuputty en had Janneke van Groeningen in diezelfde periode een relatie met Henri de 

Wolf, waardoor er ook werk van deze en andere meer abstract georiënteerde kunstenaars 

in de collectie aanwezig is. De verzameling werpt daarmee een interessant licht op de 

ontwikkeling van moderne kunst van na de Tweede Wereldoorlog in het noorden van het 

land. 

 

De tentoonstelling 25 jaar Museum De Buitenplaats - Beeld van een verzameling toont  

werk van Ruloff Manuputty, Henri de Wolf, Martin Tissing, Edu Waskowsky, Matthijs 

Röling, Wout Muller, Clary Mastenbroek, Olga Wiese, Pieter Pander, Diederik Kraaijpoel 

en andere kunstenaars.  

 

Op de sous-vide is de film De Bouw van Museum De Buitenplaats 1994 – 1996 te zien, die in 

circa twintig minuten een fascinerend beeld oplevert van de totstandkoming van het 

museumpaviljoen tot en met de opening door toenmalig Koningin Beatrix op 9 oktober 

1996.  

 

De film is tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van de onlangs 

overleden vriend van Jos van Groeningen, cartoonist Nico Visscher (1933 - 2021) die de 

teksten schreef  en camera hanteerde. Buddy Hermans en Tjerk Bekius namen de 

montage op zich. 

 

De tentoonstellingsgids, met een bespreking van vele werken, werd geschreven door  

Mariëtta Jansen en Huib van Antwerpen. 

Tevens verscheen bij WBOOKS de uitgave Het Nijsinghhuis – Een huis als muze, met foto’s 

van Sake Elzinga, met een inleiding door Jikke van der Spek. 

 

Sponsoren: provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, de Stichting Beringer Hazewinkel,  

Prins Bernard Cultuurfonds – Jenny Vrieling, de Stichting het  Burger of 

Roodeweeshuisfonds en de Stichting Emmaplein Foundation. 

Bezoekers: 10.669 
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Vondsten uit het Nijsinghhuis: Ferdinand Erfmann – Herman Gordijn 

11 Oktober 2021 - 18 april 2022 
In het voorjaar van 2021 is tijdens de inventarisatie van het Nijsinghhuis een aantal vondsten 

gedaan. Zo werd een reeks aquarellen van Ferdinand Erfmann (1901-1968) ontdekt en 

toegevoegd aan de collectie van Museum De Buitenplaats. Het werk van deze kunstenaar 

is zonder meer bijzonder en excentriek te noemen en bevindt zich tevens in de collecties 

van het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum MORE in Gorssel.  

Erfmann, die afkomstig was uit een Rotterdamse  acteursfamilie, volgde zijn opleiding 

onder andere aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Voor de Tweede 

Wereldoorlog verdiende Erfmann zijn kost voornamelijk als toneelspeler. Tussen de 

bedrijven door schilderde hij vrouwen, prostituees, krijgers, acrobaten en landschappen. 

De kunstenaar leed aan suikerziekte, woedeaanvallen en een verstoord seksueel leven. 

Schilderen was voor hem een uitingsvorm om zijn innerlijke drang te visualiseren, zo hulde 

hij zich bijvoorbeeld graag in vrouwenkleding. In de jaren dat hij actief was als kunstenaars 

was dit volkomen onbespreekbaar. De aquarellen en foto’s in de tentoonstelling tonen hoe 

Erfmann zijn fantasieën tot uiting bracht. Zijn werk zet aan tot nadenken over 

zelfacceptatie, genderidentiteit, diversiteit en inclusiviteit. 

Met deze presentatie toont Museum De Buitenplaats tevens een aantal werken van Herman 

Gordijn (1937-2017), waaronder het onlangs bij de inventarisatie opgedoken werk De Drie 

Gratiën. Herman Gordijn was een belangrijke naoorlogse figuratieve kunstenaar. In 2005 

werd zijn werk in Museum De Buitenplaats getoond tijdens zijn eerste grote 

overzichtstentoonstelling Vrouwen van Herman Gordijn.  

 

De werken van Erfmann en Gordijn zijn te zien op de vide van het museum en maken deel 

uit van de jubileumtentoonstelling 25 jaar Museum De Buitenplaats -Beeld van een 

verzameling.   

 



9 
 

    

 

Het Nijsinghhuis  
Dankzij subsidie van de provincie Drenthe is in samenwerking met Bouwcoach Alex Krauts 

van Monumentenzorg Noord, de eerste fase van de restauratie van het Nijsinghhuis, te 

weten de aanpak van de buitenkant, voltooid. Door voortdurende corona gerelateerde 

omstandigheden in 2021, is de tweede fase, namelijk de interne restauratie en verbouwing  

va het Nijsinghhuis, enigszins vertraagd. Er was onder andere een tekort aan mankracht 

en aan bouwmaterialen. Wel is er asbest verwijderend onder het dak van het koetshuis en 

is er voortgang geboekt inzake het plan van aanpak van deze tweede fase, die naar 

verwachting in juli 2022 zal worden afgerond. De bedoeling is dat er dan tevens een volgens 

de museumnormen ingericht depot voor opslag van kunstwerken en inventaris is 

gerealiseerd.  

 

Het Nijsinghhuis is één van de buitenplaatsen die in de omliggende regio Eelde-

Paterswolde bewaard is gebleven. Binnen de muren van dit prachtige pand bevindt zich  de 

nalatenschap van Jos en Janneke van Groeningen: de complete inrichting van het huis met 

daaronder de bijzondere muurschilderingen van noordelijke realisten en hun belangrijke 

verzameling van onder andere figuratieve kunst. Een deel van deze inboedel is in 2021 door 

een klein team kunsthistorici in kaart gebracht. Het project kreeg handen en voeten dankzij 

een projectsubsidie van de provincie Drenthe en de Stichting Het Nijsinghhuis. De 

resultaten van deze inventarisatie worden begin 2022 verwacht.  

 

In de laatste maanden van 2021 werden er in het Nijsinghhuis naast de rondleidingen op de 

vrijdag ook rondleidingen op de dinsdag georganiseerd. In de toekomst wil het museum het 

Nijsinghhuis allengs meer  openstellen voor publiek. In 2021 is een audiotour ontwikkeld, 

die bezoekers in staat stelt de benedenverdieping van het Nijsinghhuis te bezoeken. Een en 

ander zal in het voorjaar van 2022 van start gaan. Het is de bedoeling dat bezoekers, naast 

de te boeken fysieke rondleidingen op dinsdag en vrijdag, straks  ook  op woensdag- en 

zaterdag het Nijsinghhuis kunnen bezoeken met een audiotour.   
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Podiumprogrammering 

 
‘Muziek wordt stilte 

En stilte wordt muziek’ 

 

Aan deze woorden van Gustav Mahler is het afgelopen jaar vaak gedacht. Het jaar 2021 

immers zou staan in het teken van het 25 jarig bestaan van Museum De Buitenplaats 

waarbij de podiumprogrammering tot een stralend hoogtepunt zou komen. Om te laten 

zien dat de concerten niet alleen van een hoog niveau zijn, maar ook toonaangevend en 

vooruitstrevend en dat het museum nog steeds zijn naam op dit gebied waar maakt!  

 

De geplande feestelijke aftrap in januari met de gedurfde multimedia voorstelling van 

Little Big Horn van Arno Bornkamp, kon door de in december 2020 ingezette en in 2021 

voortgezette Lock down geen doorgang vinden. Muziek werd stilte en toen stilte pas eind 

juni kon worden omgezet in muziek, kon dat ‘feestje’ worden bijgewoond door slechts 

maximaal 30 gelukkigen vanwege de geldende coronamaatregelen. Een ware belevenis 

voor zowel de musici, die voor het eerst sinds ruim een half jaar hun productie konden 

verwezenlijken, als voor onze bezoekers. De geweldige recensie was meer dan welkom, 

maar zo was deze productie, waar naar verwachting meer dan 100 bezoekers van zouden 

komen genieten, nooit bedoeld.  

 

Alle geplande concerten van de eerste helft 2021 moesten dus worden gecanceld. 

Gelukkig kon een aantal op een later moment, toen dat beperkt weer mocht, alsnog 

doorgang vinden, zoals de compositie met een eigen gebouwde staalcello van 

klankkunstenaar Jan Heinke.  

 

Veel musici hebben de stilte aangegrepen om nieuwe programma’s voor te bereiden en zo 

dromen te realiseren. Met hulp en steun van het Fonds Podiumkunsten konden zij hun 

mooie werk voortzetten en wij als klein podium meeliften op hun subsidie, waardoor er in 

de zomermaanden een aantal concerten kon plaatsvinden op de maandagen.  

De concerten die in de tweede helft van 2021 nog wel doorgang konden vinden, met 

maximaal 30 bezoekers, werden als zeer geslaagd ervaren ondanks dat de concerten niet 

kostendekkend waren.  

 

Mede dankzij toezeggingen van de Stichting De Vrienden van Museum De Buitenplaats 

kunnen er in 2022 toch 10 concerten worden georganiseerd en zal er dus muziek blijven 

klinken in Museum De Buitenplaats in Eelde.  
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Museumtuin 
De natuur laat zich niet stil zetten… 

 

Vanwege de coronapandemie waren ook de tuinen van Museum De Buitenplaats en het 

Nijsinghhuis helaas voor publiek gesloten. Wandelingen in de tuinen op afstand in de open 

lucht bleven verboden, want de tuinen zijn onderdeel van het museum. Een 

museumpaviljoen kan afgesloten worden waarbij de lichten van de zaal doven en de 

muziek op het podium verstomt maar in een tuin gaat dat anders. De seizoenen kondigen 

zich aan en groei en bloei zijn onstuitbaar.  

De borders bloeiden in de zomer van 2021 uitbundig en waren een lust voor het oog van de 

bezoekers die kwamen in de periodes van openstelling. De bomen in de appelhof bloeiden 

toen de strenge nachtvorsten voorbij waren en dat was goed te zien aan de appeloogst. 

 

In 2020 schreven we dat we met het onderhoud van de tuinen weer op het zo door ons 

gewenste niveau waren aangekomen. Nu zien we dat door de doorgevoerde bezuinigingen 

het professionele onderhoud opnieuw onder druk is komen te staan. Dit is een punt van 

aandacht en zorg, zeker nu het de bedoeling is de tuinen meer te gaan promoten. 

 

Onderhoud 
Evenals in de voorbije jaren werden de tuinen professioneel onderhouden door een 

hovenier van Dolmans Landscaping Services. Dit is uitvoerig geëvalueerd en het komende 

jaar wordt het professioneel onderhoud met andere afspraken georganiseerd. Deze opzet 

wordt nauwgezet gemonitord. De appelbomen in de Appelhof werden onderhouden door 

Kwekerij de Baggelhof. Tuinarchitect Charlotte Korthals Altes was ook dit jaar weer 

betrokken als adviseur. Zij heeft de vrijwilligers die de borders onderhouden ter plekke 

geïnstrueerd en blijft op afstand beschikbaar voor advies. In samenwerking met haar 

wordt de huidige situatie m.b.t. de beplanting zorgvuldig gedocumenteerd opdat er bij 

haar vertrek geen “gat valt” in de informatie. 

 

In aanvulling op het professionele onderhoud werkten 4 vrijwilligers in de tuin, 

ondersteund door een lid van de staf die 8 uren per week beschikbaar is voor deze taak. 

Twee vrijwilligers namen de taak op zich de borders en de rozenhof van het Nijsinghhuis 

te onderhouden; met zeer goed resultaat. Eén medewerker werkte via Werkplein Drentse 

Aa een dag in de week in het kader van integratie en toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

 

Beplanting 
Infecties door de taxuskever en de buxusmot blijven aandacht vragen en zijn een punt van 

zorg. In de loop der jaren is veel van de beplanting met buxus verdwenen als gevolg van 

schimmel en plagen. Het oorspronkelijke ontwerp van de tuinen met de beeldbepalende 

beplanting met de buxus blijkt heel kwetsbaar te zijn. Veel is inmiddels noodgedwongen 

vervangen door lonicera, wat een goed maar duidelijk ander beeld geeft. Het streven is 

om de beplanting met buxus aan het oranjerieplein en in de Nijsinghuistuin aan de voor en 

achterzijde zo goed mogelijk in stand te houden.  
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Aan de westzijde van het museumpaviljoen zijn veranderingen opgetreden. Beplantingen 

en groene afscheidingen zijn door buren verwijderd waardoor het intieme en besloten 

karakter van het terrein deels verloren is gegaan. Het afgelopen jaar is daarom op ons 

terrein een groene afscheiding met snelgroeiende struiken aangeplant. Het vrije uitzicht 

op de omgeving achter het stinzenpad is ingrijpend veranderd door de bouw van een grote 

schuur. Het terrein ligt nu nog vol met bouwmaterialen en doet afbreuk aan de beleving 

van het stinzenpad. Het is onzeker hoe zich dit ontwikkelt.  

 

Verhardingen 
Één van de zichtassen van de museumtuin wordt gevormd door de beeldbepalende 

waterloop, de zogenaamde Lilywalk. Deze is een paar jaar geleden gerestaureerd. Toen al 

werd opgemerkt door de oorspronkelijke bouwer en door de aannemer die de restauratie 

uitvoerde, dat bij de bouw een verkeerde poreuze steen is gebruikt. Deze steen is 

ongeschikt voor een waterloop. Dat is opnieuw gebleken. Er is sprake van lekkage met als 

gevolg dat één van de met taxus beplante vakken permanent te vochtig is en sterfte van 

de taxus is opgetreden. Om dit probleem structureel op te lossen, zou de Lilywalk 

opnieuw opgebouwd moeten worden met een voor een waterloop geschikte harde klinker. 

Dit brengt hoge kosten met zich mee.  

 

Museumcafé 
Museumcafé 
Het jaar 2021 was een jaar van veel gedwongen sluitingen. In 2021 is het café in totaal  

24 weken gesloten geweest. Dit heeft natuurlijk grote invloed gehad op de omzet, maar 

gelukkig niet op het team.  

Met instemming van de directie heeft het café een opfrisbeurt gekregen. Het koffieservies 

is vernieuwd en er is ervoor gekozen om de tafels en de vlinderstoelen van de opening van  

25 jaar geleden te hergebruiken. Hierbij hebben wij naast ons eigen team vrijwilligers 

hulp gekregen van vrijwilligers die normaal gesproken de balie en bij de wisselweek 

ondersteunen. Op 9 maart 2021 is er begonnen met schuren, verven, spuiten & lakken. Op  

15 maart 2021 mocht het team van het café de lunch verzorgen voor het team van de 

wisselweek. 

 

Het Musemcafé werd door Museum TV aangewezen als nummer twee van de “Top 5 van 

musea met bijzondere restaurants”. Op nummer 1 staat het EYE Filmmuseum in 

Amsterdam. Deze verdiende tweede plek komt mede dankzij onze huisgemaakte 

gerechten met ingrediënten uit de moestuin, de kruidentuin en zelfs uit de historische 

Appelhof. Daarnaast weegt het organiseren van wereldkeukens met de vrijwilligers, die 

afkomstig zijn uit de verschillende werelddelen, als speciaal element mee.  

 

De eerste editie van onze zogenaamde  wereldkeuken dateert van 6 maart 2019. Helaas is 

het door de coronapandemie niet gelukt om in 2021 wereldkeukens te organiseren. Naar 

verwachting kunnen wij hier in 2022 weer mee aan de slag gaan. 
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Dankzij WPDA (Werkplein Drentse Aa) hebben wij in 2021 ook een aantal statushouders 

mogen ontvangen. Zij werkten een aantal dagen in de week in ons Musemcafé en hielpen 

mee met de productie, de afwas, de keuken, het buffet en de bediening. 

 

Een aantal vrijwilligers van het museumcafé heeft de moestuin ingezaaid en 

onderhouden. De producten zijn gebruikt in de lunchgerechten voor de bezoekers. 

 

Activiteiten buiten onze openingstijden 
In de maand juli waren er 4 lunchconcerten gepland op de maandagen.  

 

Binnen alle beperkingen was het zo af en toe mogelijk een ontvangst te organiseren. In 

juli  werd een huwelijksinzegening verzorgd in de tuin van het Nijsinghhuis. Daarnaast 

waren een aantal diners mogelijk in het Nijsinghhuis met dank aan www.harroenanouk.nl. 

Ook werd tweemaal een wijnverkoop georganiseerd met wijnen uit de kelder van Jos van 

Groeningen.  

Verder werden er een aantal activiteiten voor vrijwilligers georganiseerd, waaronder een 

educatiemoment, de presentatie van de jubileumuitgave van “De Binnenplaats” en andere 

activiteiten. Uiteindelijk mochten  de deuren van het museum en het Musemcafé op 5 juni 

2021 weer open.  

 

In het museumcafé kwam een verkooppunt vanuit de winkel met twee vitrines. Dit aanbod 

zorgde voor een stijging van de omzet. Daarnaast konden de bezoekers in het café het 

boekje van de beeldentuin wandeling of zelfs een entreekaartje voor alleen de tuin kopen. 

 

Al met al hebben is er een ontzettend goede zomer gedraaid met als topmaand de maand 

augustus waarin er 525 lunches en 714 taartjes in het museumcafé zijn verkocht. 

Ook zijn er een aantal nieuwe vrijwilligers gestart. Na het vertrek van twee 

Musemcafécoördinatoren is ervoor gekozen het café te laten draaien met een 

“zelfsturend vrijwilligersteam”. Hierdoor is er nog 1 betalende kracht die een aantal uur 

werkzaam is in het café voor de inkoop, de M.E.P. (mise en place/voorbereiding), het 

maken van de roosters, de boekhouding, het inwerken, bijscholen e.d. De vrijwilligers 

staan zelfstandig op de werkvloer. Dit uit nood geboren initiatief blijkt ontzettend goed te 

werken. Hierdoor is het assortiment in aantal wel verkleind, maar qua kwaliteit hetzelfde 

gebleven. Nog steeds worden er huisgemaakte taarten, koekjes, bonbons en 

lunchgerechten geserveerd. 

 

Tijdens de open dag op 9 oktober 2021 is er een appeltaartmix samengesteld met appels 

uit de historische Appelhof en hiervan is ook een appelchutney gemaakt voor de verkoop. 

Op de open dag zelf werd er koffie/thee to go tezamen met de Irish Brack of pompoensoep 

verkocht. Een groot aantal van de bijna 700 bezoekers hebben we dan ook in het 

museumcafé mogen ontvangen. 

 

Om kosten te besparen maakt het team van het museumcafé in de weekenden de 

toiletten schoon in het café en in het museumpaviljoen. 
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Er werd natuurlijk gewerkt met het protocol van de Museumvereniging. Helaas kwam aan 

al dit moois een einde toen de deuren op 19 december 2021 wederom gesloten moesten 

worden i.v.m. de aangescherpte regels rondom de coronapandemie. 

 

Museumwinkel 
Gelukkig heeft de winkel ondanks de lange sluiting door Corona goed gedraaid. 

De meeste museumbezoekers kochten wel iets in de winkel. De meeste kerstartikelen 

worden tot volgend jaar bewaard vanwege de Lock down.  

Naast boeken en kaarten werden de handtassen en sjaals enorm goed verkocht in 2021. 

Net zoals in voorgaande jaren, staat duurzaamheid voorop bij de inkoop van alle artikelen.  

Bezoekers gaven dagelijks complimenten over het aantrekkelijke assortiment en de 

gunstige prijs/kwaliteit verhouding van de aangeboden artikelen. 

De kinderafdeling was ook zeer in trek. Ook hier is wederom gelet op milieuvriendelijke 

en leerzame artikelen. Leerkrachten van de basisscholen  kochten regelmatig artikelen 

uit de winkel voor hun klassen. 

Op 9 oktober 2021 vierde het museum zijn 25-jarige bestaan en ontvingen wij ca. 700 

bezoekers waaronder velen die nooit eerder in het museum waren geweest. De winkel 

heeft toen in één dag een weekomzet gedraaid. Sindsdien komen er steeds vaker mensen 

die alleen een bezoek aan de winkel willen brengen. 

 

Het assortiment boeken is uitgebreid met ook minder bekende titels. 

Dit jaar werd het nieuwe Nijsinghhuisboek gepresenteerd met foto’s van Sake Elzinga.  

Daarvan zijn er in een half jaar ongeveer 125 verkocht, wat voor een topomzet heeft 

gezorgd. 

Al met al werd het, ondanks de Lock downs, toch een winkeljaar waar we met veel plezier 

op terugkijken. 

 

Educatie 
Educatie 
In 2021 stonden de educatieactiviteiten op een laag pitje als gevolg van corona en de daar 

uit voort vloeiende Lock down die een lange sluiting van de culturele sector inluidde. 

Daardoor vonden er in het eerste half jaar van 2021 geen educatieve activiteiten in het 

museum plaats. Pas vanaf september waren er weer activiteiten met groepen mogelijk. 

 

Kunst in de Klas 
Scholen die daar behoefte aan hadden boden we als alternatief een gastles aan in de klas. 

De lessen werden uitgevoerd door enkele kunstenaars van de schildersgroep VTNL uit 

Tynaarlo, die met enkele werken uit de collectie op school kwamen. Aan de hand daarvan 

legden zij een relatie met de tentoonstelling in het museum. Vervolgens gingen de 

kinderen in de klas aan de slag met een eigen werkstuk, geïnspireerd op de 

tentoonstelling en het kunstwerk in de klas. 
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Een Betoverend Huis 
Het lesprogramma waarbij raadsels behorende bij het Nijsinghhuis zijn gemaakt voor 

leerlingen van groep 5 en 6 is in mei voltooid. Het was op dat moment niet mogelijk om 

scholen te ontvangen en daarom kon een pilot niet gerealiseerd worden. Om het project 

voor scholen toch uitvoerbaar te maken, zijn er in het Nijsinghhuis drie informatieve 

filmpjes opgenomen die een goede indruk geven van het huis, de geschiedenis en de 

bijzondere verhalen die erover te vertellen zijn. In de periode september – november was 

het ontvangen van klassen geen probleem. Een Betoverend Huis is meerdere keren 

uitgevoerd naar tevredenheid van de scholen en het museum. 

 

Drentse Cultuur Academie 
Dit project, waarbij leerlingen van groep 5 en 6 van schoolbestuur “Kits Primair” een 

bezoek brengen aan de tuin loopt al vijf jaar en is een groot succes. Het project valt binnen 

de leerlijn “Beeldcultuur” die is gemaakt samen met Drents Archief, Drents Museum, 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Theater De Nieuwe Kolk, Hunebedcentrum en 

Het Gevangenismuseum. In 2021 heeft een externe specialist alle lessen binnen de 

leerlijn gereviewd. Op basis van deze bevindingen en adviezen zijn alle musea aan een 

verbeterde versie van de pakketten gaan werken. Een vormgever zorgt voor een éénduidig 

beeld en beleving. Vanaf september 2022 zullen de vernieuwde pakketten door de scholen 

van “Kits Primair” worden gebruikt. 

 

Open dag 9 oktober 
Op zaterdag 9 oktober 2021 organiseerde Museum De Buitenplaats een open dag. De 

afdeling educatie organiseerde in samenwerking met de kunstenaars van de 

kunstenaarsvereniging VTNL drie workshops in de oranjerie. Dit aansluitend bij de 

jubileumtentoonstelling. 

 

Oktober Kindermaand 

Het museum organiseerde op woensdagmiddag 20 oktober 2021 een kinderrondleiding in 

de tuin met aansluitend een tekenworkshop. Op zondagmiddag 24 oktober 2021 konden 

kinderen genieten van een muzikale voorstelling. Beide activiteiten waren voor kinderen 

gratis te bezoeken. Dit programma wordt tevens ingezet voor het landelijke NMV 

Programma en Museumkids.  

 
Uitgave Beeldengids 
Één van de vrijwilligers van de afdeling Educatie heeft de beeldengids tot stand gebracht 

waarin alle beelden in de tuin zijn beschreven. De beelden zijn gefotografeerd door een 

beeldend kunstenaar waar het museum vaker mee samenwerkt. 

 
Cultuurkeet 
In de zomer van 2021 werden er verschillende workshops georganiseerd voor kinderen 

onder leiding van diverse cultuurcoaches vanuit de gemeente Tynaarlo. Het doel is om 

kunst en cultuur dichtbij bewoners te brengen.  
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Communicatie, PR en Marketing 
Communicatie, PR en Marketing 
In 2021 bestond Museum De Buitenplaats vijfentwintig jaar en dat jubileum was een goede 

gelegenheid om extra publiciteit te zoeken. Naast de al gebruikelijke kanalen zoals de 

website, sociale media en nieuwsbrieven is er gezocht naar nieuwe mogelijkheden om 

nog meer onder de aandacht te komen bij een breder publiek.   

 

De Merkstudio 

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van Communicatie en Marketing is de 

samenwerking die is aangegaan met De Merkstudio. Dankzij de projectsubsidie voor het 

plan “Zicht op de Toekomst” is er een merkstrategie ontwikkeld. Samen met De 

Merkstudio is er kritisch gekeken naar de doelgroepen die Museum De Buitenplaats wil 

bereiken en op welke manier dit het beste gedaan kan worden. Hier lag een eerder 

uitgevoerd publieksonderzoek aan ten grondslag. Daar kwam uit voort dat de huisstijl en 

de website van Museum De Buitenplaats een opfris beurt kon gebruiken. Dit heeft als 

resultaat dat er een Huisstijlhandboek wordt opgesteld en dat de website een nieuw jasje 

krijgt in het begin van 2022. Er hebben overleggen plaatsgevonden met Knap-IT en De 

Merkstudio, waarin ook de technische kant van de website is besproken. Aan de hand van 

een APK van de website is ook besloten om samen met Knap-IT verder te werken aan de 

achterkant van de website om de technische aspecten te optimaliseren. Hierdoor moet de 

website op zichzelf beter gaan werken, toegankelijker worden en overzichtelijker worden, 

maar ook beter te vinden zijn wanneer een bezoeker op het internet zoekt op bredere 

termen, zoals “museum Noord-Nederland” of “Museum Drenthe”. De SEO’s en SEA’s en 

de technische kant van de website worden in 2022 allemaal kritisch opnieuw bekeken, 

zodat alles voortaan veel beter zal werken. De samenwerking met De Merkstudio moet 

voor de toekomst duidelijke handvatten gaan opleveren waar de medewerker 

Communicatie, Marketing & PR op terug kan vallen.  

 

Sociale media 

Het afgelopen jaar is Instagram en Facebook strategischer gebruikt. Er werd al met enige 

regelmaat content geplaatst op Instagram, maar door elke week minimaal twee keer iets 

te publiceren en meer gebruik te maken van de optie ‘stories’ is het museum goed naar 

boven blijven komen bij de volgers. Dit werd gedaan aan de hand van de verschillende 

onderdelen van het museum: de tentoonstelling, het Nijsinghhuis en de tuin. Ook het 

Museumcafé en de winkel kregen meer individuele aandacht. Het is belangrijk dat het 

museum laat zien dat er meer te doen is dan alleen een museumbezoek. Alle berichten 

werden tegelijk geplaatst op Facebook en Instagram. Daarnaast is Facebook gebruikt 

voor de promotie van evenementen. Vanwege de coronamaatregelen waren de 

evenementen lastig te peilen wat betreft de opkomst en was het telkens onzeker of het 

door kon gaan.  

Enkele evenementen en de tentoonstellingen zijn ook online gepromoot tegen betaling, 

zoals de Open Dag, het campagnebeeld, de “Vondsten uit het Nijsinghhuis” en de 

kerstkaart. 

INTK houdt in de gaten hoeveel mensen er via de sociale media kanalen bij onze website 
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terecht komen. Daaruit blijkt dat er vooral veel bezoekers van Facebook doorklikken naar 

de website van Museum De Buitenplaats. Het aantal volgers op Instagram lag begin 2021 

rond de 2100 en aan het begin van 2022 lag dit aantal op 2330. Daarnaast is LinkedIn ook 

een belangrijker platform geworden om zakelijke contacten te informeren over wat er 

gaande is bij het museum. Dit is vooral vanaf september 2021 aangepakt en heeft gezorgd 

voor een kleine stijging in volgers van ongeveer 100 naar 150. Naar aanleiding van het 

huisstijlhandboek worden de berichten vanaf 2022 in één huisstijl geplaatst.  

 

Publiciteit van pers en advertenties 
In 2021 zijn de vaste contacten goed warm gehouden en is er veel publiciteit geweest 

rondom het vijfentwintig jarig jubileum. Hier speelden lokale, regionale en nationale 

netwerken een rol in. Zij ontvingen alle persberichten via de mailingslijst.  

RTV Drenthe heeft het afgelopen jaar een grote rol gespeeld in de publiciteit van het 

museum. Zij kozen het museum vaak voor een nieuws item, zowel rondom corona en de 

daaruit voortkomende sluiting, als ook bijvoorbeeld de onzekerheid rondom subsidies. 

Ook de Dorpsklanken heeft Museum De Buitenplaats zeer vaak meegenomen in zowel 

betaalde advertenties als in free-publicity. De tentoonstelling, de coronamaatregelen en -

acties, het museumcafé, het podium en het Nijsinghhuis zijn allemaal onder de aandacht 

gekomen in het lokale nieuws. Zie hiervoor ook de lijst met publiciteit en advertenties. 

Verder is er aandacht geschonken aan Museum De Buitenplaats door de opnames van De 

Grote Tuinverbouwing. Rob Verlinden en zijn team kwamen in december 2021 voor de 

opnames van het onderdeel “Rob’s Plantenwandeling”. Eenmaal in het museum bleek 

Verlinden niet alleen de tuin erbij te willen betrekken, maar ook het museum en het 

Nijsinghhuis. Hier heeft het museum free-publicity aan overgehouden dankzij twee 

deelnemende partijen die het museum als achtergrond wilden gebruiken om hun 

producten te promoten. Daarnaast heeft het KRO-NCRV programma Binnenstebuiten ook 

aandacht geschonken aan de museumtuin. 
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Website 
In vergelijking met 2020 is de website vaker bezocht. Met name rond het heropenen van 

het museum in juni 2021 zijn er veel bezoeken aan de website geregistreerd. Hoewel de 

website in 2020 vernieuwd is en deze prima functioneert, is er rond de zomer van 2021 

toch gebleken dat er een verversing wenselijk is. Meer structuur en overzicht moet er 

voor zorgen dat bezoekers een beter algeheel beeld krijgen van het museum. Ze vinden 

dan sneller waar zij naar zoeken. 

In samenwerking met De Merkstudio wordt er gewerkt aan een nieuwe vormgeving, 

waarbij de huisstijl gewaarborgd wordt. De menu’s worden opnieuw ingedeeld en ook 

achter de schermen wordt de technische kant van de website verbeterd.   

INTK houdt het verkeer op de website en de resultaten van GoogleAds in de gaten. Er is 

gebleken dat 45% van de bezoeken volgt uit GoogleAds. Ook zetten zij 

marketingcampagnes uit, waarbij speciale evenementen of tijdens specifieke periodes 

extra aandacht wordt gezocht via GoogleAds. De resultaten worden daar ook van 

bijgehouden.  

De bezoekersaantallen liggen in oktober en november lager dan eigenlijk het geval was 

door een storing op de website. Na herstel hiervan, liep het aantal geregistreerde 

bezoekers weer goed. Dit is te zien in de lijngrafiek. In december 2021 lag het aantal 

bezoekers rond hetzelfde aantal als in eerdere jaren.  
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Eigen promotioneel drukwerk 
In 2021 zijn er twee tentoonstellingen in het Museumpaviljoen te zien geweest, alsmede 

een toevoeging gedurende de jubileumtentoonstelling waarbij vondsten uit het 

Nijsinghhuis werden getoond. De tentoonstelling van Aline Thomassen werd verlengd tot 

begin maart en vanaf 5 juni 2021 was de jubileumtentoonstelling te zien. Voor de opening 

van de jubileumvoorstelling is er volop geflyerd in Groningen en Drenthe, dankzij HUB 

media en Volle Zalen. De flyers werden naar VVV-punten, campings, cafétjes en theaters 

gebracht. Hiervoor zijn twee rondes uitgevoerd op verschillende momenten, zodat de 

flyers aangevuld werden op locatie.  

 

Personeel & Organisatie  
Medewerkers  en organisatie Museum De Buitenplaats  
De vaste staf van Museum De Buitenplaats bestond uit de volgende medewerkers: 

 

De heer H. van Antwerpen  Communicatie, PR en Marketing, (tot aan april 2021) en 

    Registrar (april – oktober 2021) 

Mevrouw M. Bleker  Coördinator Bedrijfsvoering (februari - november 2021)  

Mevrouw M.A. Dijkema Office Manager (vanaf november 2021) 

Mevrouw A. Flik                       Podiumprogrammeur 

Mevrouw A. Folkerts  Museumcafé / Coördinator vrijwilligers 

Mevrouw N. Goris  Coördinator Educatie (vanaf november 2021)  

Mevrouw M. Hiemstra Communicatie, PR en Marketing (vanaf april 2021)  

Mevrouw M.M.M. Jansen        Directeur  

Mevrouw H. Patterson Café (tot december 2021) 

Mevrouw L. Plantinga  Café (tot oktober 2021)  

Mevrouw A.J. Offringa           Relatiebeheer, Businessclub en Groepen 

Mevrouw J. van der Spek Office Manager (tot februari 2021) 

Mevrouw K. van Steenwijk Coördinator Educatie (tot november2021)  

De heer P.M.M. van der Zee Technische dienst, Facilitaire Zaken en Tentoonstellingsbouw 

 
Gedurende het jaar 2021 waren, exclusief vrijwilligers en uitzendkrachten, gemiddeld 6,05 

fte’s in dienst (2020: 5,60 fte’s). Hiervan waren in 2021 5,25 fte’s (2020: 5,60 fte’s) 

ongesubsidieerd.      

 

Daarnaast zorgden zo’n honderdtwintig vrijwilligers voor een bijdrage aan de dagelijkse 

organisatie van het museum. In Museum De Buitenplaats zijn vrijwilligers werkzaam bij de 

balie van het museum, in de Museumwinkel, in het Museumcafé en in de Museumtuin. 

Bovendien zijn er vrijwilligers werkzaam tijdens de op- en afbouw van tentoonstellingen, 

geven vrijwilligers rondleidingen en begeleiden ze de educatieve- en podiumactiviteiten.   

 

Het afgelopen jaar werkten via Werkplein Drentsche Aa (de intergemeentelijke Sociale 

Dienst Assen, Tynaarlo, Hunze en Aa’s) 5 participatiemedewerkers in het Museumcafé en 

in de Museumtuin.  Vanuit het een project is 1 persoon gesubsidieerd als Gastvrouw en 

Medewerker Café. 
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Vrijwilligers  
Inleiding 
Zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers die werkzaam zijn in de verschillende 

taakgroepen kan Museum De Buitenplaats niet functioneren. Naast de kleine staf van 

vaste medewerkers vormen de vrijwilligers het menselijk kapitaal van het museum waar 

we vanzelfsprekend heel zorgvuldig mee omgaan. 

Evenals in 2020 zijn twee medewerkers met verschillende verantwoordelijkheden en 

taken belast met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. In het afgelopen jaar heeft hun 

samenwerking nog meer gestalte gekregen en kan er gezegd worden dat de coördinatie 

van de vrijwilligers efficiënt verloopt. 

Ook 2021 werd helaas weer getekend door langdurige beperkingen vanwege de 

coronapandemie. In dit kader is er extra aandacht besteed om de vrijwilligers te blijven 

binden aan Museum De Buitenplaats. Terugkijkend kan gezegd worden dat, ondanks het 

feit dat Museum De Buitenplaats het afgelopen jaar 24 weken gesloten was, verreweg de 

meeste vrijwillige medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn gebleven. Het verloop was 

zeer beperkt.  

Er zijn 120 vrijwilligers verbonden aan onze organisatie. In 2021 namen 5 personen 

afscheid en werden 15 nieuwe vrijwilligers welkom geheten.  

In hun werk konden de coördinatoren gebruik maken van de heldere werkwijze zoals die 

in 2019 door de coördinatoren was ontwikkeld en geïmplementeerd.  

 

Toerusting 
De verantwoordelijkheid voor een goede toerusting van vrijwilligers, ligt primair bij de 

twee coördinatoren.  

De aansturing van de taakgroep balie/kassa/winkel (BKW) werd ondergebracht bij één van 

de coördinatoren van de vrijwilligers. Hiermee werd een kwaliteitsimpuls gegeven aan de 

medewerkers van de BKW. Een aantal kassatrainingen voor de medewerkers BKW is in 

eigen beheer coronaproof verzorgd. Ook werd aandacht geschonken aan gedegen 

informatie over de tentoonstelling Beeld van een Verzameling; de expositie t.g.v. 25 jaar 

Museum De Buitenplaats. Daarnaast kreeg alle informatie t.b.v. de baliemedewerkers 

een update. 

 

Algemene activiteiten t.b.v. vrijwilligers 
Voor de verbinding met het vrijwilligersteam en de onderlinge cohesie zijn diverse 

activiteiten georganiseerd. Eind maart werd er voor alle vrijwilligers een coronaproof 

activiteit georganiseerd: het ophalen van “De catalogus van Aline Thomassen” en een 

wandeling door de tuinen van het museum en het Nijsinghhuis. Daarnaast was de 

presentatie van de jubileumeditie van “De Binnenplaats” (die geheel is samengesteld door 

en voor vrijwilligers) met een borrel, “De Open Dag Museum De Buitenplaats 25 jaar” in 

samenwerking met een aantal vrijwilligers (die hiervoor op deze dag een lunch en een 

cadeaubon ontvingen) en er was een coronaproof afhaalmoment van de kerstcadeautjes. 
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Koninklijke onderscheiding 
Één van onze vrijwillige medewerkers heeft voor haar langdurige en zeer gewaardeerde 

inzet voor het museum een koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze blijk van 

waardering voor haar persoonlijk straalt af op het gehele museum als een prachtige plek 

waaraan vrijwilligers zich voor lange tijd verbinden.  

 

Nieuwe instroom 
Museum De Buitenplaats mag zich verheugen in een regelmatige instroom van nieuwe 

vrijwilligers. Dankzij de werving via de eigen kanalen zoals de website en social media, 

maar ook via verschillende vacaturebanken en de waardevolle samenwerking met ‘Neie 

Naober’, de organisatie die onder meer vrijwilligersondersteuning biedt in de gemeente 

Tynaarlo, zijn er een flink aantal nieuwe vrijwilligers welkom geheten die de verschillende 

taakgroepen zijn komen versterken. De rondleidingen door het Nijsinghhuis zijn het 

afgelopen jaar nadrukkelijk gepromoot, onder meer door de openstelling zodat er  

rondleidingen kunnen plaatsvinden op twee dagen in de week. Mede daarom is het team 

van rondleiders uitgebreid. Vanwege een audiotour in het Nijsinghhuis zal extra werving 

voor vrijwillige bemensing een aandachtspunt blijven. Datzelfde geldt voor medewerkers 

in het onderhoud van de tuinen waar meer vrijwillige ondersteuning gewenst is. Ook de 

bemensing van het team educatie voor projecten in het voorgezet onderwijs blijft een 

aandachtspunt. 

 

Samenwerking MDB-WPDA 
Het overleg en samenwerking tussen Museum De Buitenplaats en Werkplein Baanzicht 

Drentse Aa is wat betreft de plaatsing en begeleiding van statushouders en andere re-

integratiemedewerkers ondergebracht bij de coördinatoren vrijwilligers. Deze effectieve 

samenwerking heeft ertoe geleid dat Museum De Buitenplaats het afgelopen jaar voor 5 

deelnemers wederom een goede re-integratie stageplek kon zijn. 

 

Gebouwen, Veiligheid en Beveiliging, RI&E, Mijnbouwschade en 

overig, Collectie gerelateerd en Art-handling 
Gebouwen 

Technische installaties 
De jaarlijkse controles en onderhoud aan de klimaatinstallatie, de cv-ketels en de 

bevochtigers zijn uitgevoerd. In augustus werd een vierjaarlijkse controle aan de 

elektrische installaties uitgevoerd. Een 30-tal grote en kleine zaken kwamen aan het licht. 

Hiervan zijn er een 10-tal door de afdeling Technische Dienst in eigen beheer opgelost. De 

overige zaken worden in 2022 door Unica opgepakt. 

 

Het beregeningsysteem werkt ten dele en kon in 2021 niet worden opgepakt. In mei is de 

bronpomp in de tuin vervangen en ook is de spiegelvijver opgeschoond. De problemen met 

de elektriciteit in de tuin waren terug te voeren naar de pomp van de wijntafel. Er wordt in 

het voorjaar van 2022 een nieuwe pomp geïnstalleerd. 
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In september is het koetshuis van het Nijsinghhuis onder handen genomen en voorzien 

van een geïsoleerd dak. Het gevonden asbest is afgevoerd. Er is nieuw plaatmateriaal en 

isolatie aangebracht en vervolgens weer overdekt met de originele pannen. Daarnaast zijn 

er zinken gootstukken aangebracht. 

Eind september zijn de buitenlampen van het koetshuis voor reparatie verwijderd en 

weggebracht. De lampen worden in het eerste kwartaal van 2022 terug verwacht. 
 

Algemene staat 
De werkzaamheden in 2021 hebben zich met name toegelegd op het bijhouden. Grote 

investeringen of werkzaamheden zijn in eerste instantie nog niet gedaan. Het 

museumpaviljoen en café zijn beide nu 25 jaar oud en de oranjerie staat er nu 10 

jaar. Naast ‘end of live’ van techniek komen ook delen van de panden gedateerd over. 

Daarnaast staan we voor een paar ingrijpende reparaties. Dit heeft onze aandacht in 2022.  

 

Veiligheid en Beveiliging 

Corona 
In de periodes van de lockdown is de bezetting op kantoor teruggebracht naar alleen 

(beperkte) fysieke bezetting in de ochtenden.   

Verder staan er op vaste plekken dispensers. Sinds vorig jaar is er aan maatregelen 

weinig afgeschaald waardoor, bij verandering van de regels, ad hoc opschalen niet nodig 

is. Alle vergaderingen vinden online plaats.  

 

Alarm, Brandmeldinstallatie en BHV  
Het gebruik van een meldkamer m.b.t. het Nijsinghhuis en Museum De Buitenplaats 

werkt goed. Het aantal storingen aan de brandmeldinstallatie en melders van het 

Nijsinghhuis blijft hoog. Dit heeft te maken met de leeftijd van de installatie. Wel wordt 

een deel van de problemen door zelf handelen van de medewerker Technische dienst 

opgelost. Hierdoor blijft Venema vaker buiten beeld en scheelt dit in de kosten. De 

installatie in het Nijsinghhuis is gecontroleerd in november. De controle van de installatie 

inn het museum wordt doorgeschoven naar 2022. 

Ook werden de buitencamera’s en de HD-recorder gecontroleerd, net als de beide  

alarmcentrales, de brandblusmiddelen en de noodverlichting.  

Tevens zijn hierbij een vijftal niet goed werkende noodverlichtingen vervangen voor 

energiezuinige uitvoeringen met led verlichting. De AED en de EHBO-dozen zijn in oktober 

gecontroleerd en up-to-date gemaakt. 

 

In maart is er voor 8 personen een BHV-cursus georganiseerd. De nadruk lag hierbij op 

reanimatie en het zoveel mogelijk voorkomen van ongelukken. Hierop volgend is voor 

baliemedewerkers in mei gelijk met de kassa-training, een BHV-uitleg gegeven. Hierin 

kwam aan bod: de locatie van de AED, de verbanddozen, de branddekens en de blussers, 

de type blussers en de werking daarvan, de locatie van meterkast en de gaskraan, het 

geluid van het zaalalarm en in welk geval 112 te bellen. De nadruk lag niet zozeer op zelf 

handelen maar op het assisteren van de BHV-er. In totaal hebben 23 personen deze uitleg 

gevolgd. 
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RI&E 
In 2020 is het RI&E-document (Risico Inventarisatie en Evaluatie) gemaakt. Dit heeft in 

2021 een update gekregen en is op enkele punten aangepast. Zo is een 

vertrouwenspersoon aangesteld en is er een document met gedragsregels opgesteld 

welke onder de vrijwilligers en vaste medewerkers is verspreid. 

 

Mijnbouwschade en overig 
Naast mogelijk onderzoek naar aardbevingsschade in het Nijsinghhuis is er een begin 

gemaakt met een onderzoeken naar de eventuele schade in het museumpaviljoen en het 

café door mijnbouw. Daarnaast is er een protocol gemaakt om bij aardbevingen van een 

bepaalde grootte en binnen een bepaalde straal een staat op te maken. Dit is in 2021 niet 

nodig geweest. 

Een ander opgestarte protocol heeft te maken met legionella. De lockdowns in 2020 en 

2021 maakte dit protocol noodzakelijk. 

 

Collectie gerelateerd 
Er was  een wisselweek in maart en een wisseldag in oktober. Deze stonden in het teken 

van  de opbouw van of wissel tijdens de tentoonstelling ‘Beeld van een verzameling’. 

Tijdens deze wisselweken werd er gewerkt volgens ons eigen coronaprotocol: het 

verplicht dragen van nitrile handschoenen en mondkapjes en het werken met een vaste 

partner. Hierdoor kon het contact tijdens het samenwerken worden beperkt tot het hoogst 

noodzakelijk. Als laatste is er in november een beeld van koningin Beatrix door de 

kunstenares Elisabeth Varga in de museumzaal geplaatst. Dit betrof een schenking. 

Er zijn geen eigen transporten naar of van andere musea geweest in 2021. 

 

Art-handling 
Na de cursus art-handling in 2020 zijn er geen nieuwe inzichten/ veranderingen gekomen 

m.b.t. de opslag of het handelen. Deze ingeslagen weg blijven we volgen. 

 

Vrienden van Museum De Buitenplaats 
Stichting Vrienden Museum De Buitenplaats 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum De Buitenplaats is in 2021 geheel 

vernieuwd. Dhr. E. Spetter is uitgetreden uit het bestuur na een lange periode zich te 

hebben ingezet voor de Stichting Vrienden van Museum De Buitenplaats. 

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen: 

Mevr. M. Bleker (voorzitter tot november 2021) 

Mevr. A. Folkerts (penningmeester) 

Mevr. J. Jaarsma, (secretaris) 

Dhr. P. Tholen ( voorzitter vanaf november 201) 

Mevr. A. Nelck (lid) 

Mevrouw M. Bleker is uitgetreden uit het bestuur wegens vertrek naar het Groninger 

Museum. Dhr. P. Tholen heeft daarom de rol van voorzitter op zich genomen. Er wordt 

gezocht naar nog een lid om deel te nemen in het bestuur. 
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Vrienden 
Vrienden zijn belangrijk voor het museum. Niet alleen door hun bijdrage die 

het museum in staat stelt tentoonstellingen te blijven maken, maar ook om hun 

betrokkenheid. Voor de vrienden zijn de bijeenkomsten beperkt gebleven in verband met 

de geldende coronamaatregelen.  

 

In juni heeft het museum een online rondleiding door het Van Gogh Museum 

georganiseerd. Deze rondleiding werd gegeven door een kunsthistoricus die in normale 

tijden fysieke rondleidingen geeft in het Van Gogh Museum en in het Rijksmuseum. De 

rondleiding is door degenen die gekeken hebben zeer positief beoordeeld. 

 

Normaal gesproken bezoeken de vrienden regelmatig de concerten in Museum De 

Buitenplaats waarvoor zij korting ontvangen. In 2021 zijn er slechts enkele concerten 

doorgegaan met een klein aantal toegestane bezoekers. Om de concerten nog enigszins 

rendabel te kunnen organiseren zijn de kortingen voor de vrienden dit jaar niet geldig 

geweest. De vrienden zijn hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd. De vrienden hebben 

middels hun vriendenpas gratis entree tot het museum en de museumtuin. Ondanks het 

feit dat het museum dit jaar lang gesloten is geweest, hebben de vrienden het museum 

wel bezocht toen dat kon. De Jubileumtentoonstelling, de Museumtuin en het 

Nijsinghhuis hebben zeker de aandacht van hen gekregen. 

Het bestuur van stichting De Vrienden van Museum De Buitenplaats heeft een aantal 

subsidie aanvragen gekregen van het Museum waarvan de meeste gehonoreerd konden 

worden. De stichting heeft een bijdrage geleverd aan o.a. de open dag die door het 

museum is georganiseerd op zaterdag 9 oktober 2021. Deze dag is bezocht door ongeveer 

700 mensen. Ook het bestuur van stichting de Vrienden van Museum De Buitenplaats was 

hierbij aanwezig en heeft de bezoekers geïnformeerd over het bestaan van de. 

Elk jaar loopt het aantal vrienden terug als gevolg van vergrijzing. De stichting heeft 

momenteel 329 betalende vrienden. In verband met de coronapandemie en de hierdoor 

gewijzigde programmering is er dit jaar niet een specifieke bijdrage vanuit de stichting De 

Vrienden van Museum De Buitenplaats toegewezen aan een onderdeel van een 

tentoonstelling. Wel heeft de stichting bijgedragen aan de Jubileumeditie die door de 

vrijwilligers van Museum De Buitenplaats is samengesteld. Deze editie is gebundeld en 

geschonken aan alle vrijwilligers van het museum. 

Het museum zal in overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum De 

Buitenplaats in 2022 aandacht besteden aan de instandhouding van de stichting  en een 

actieplan opstellen om het aantal vrienden weer te laten groeien. 
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Businessclub Museum De Buitenplaats 
De Businessclub heeft in 2021 afscheid genomen van drie leden, waaronder een 

horecabedrijf die mede door de coronapandemie grotendeels gesloten is geweest. 

De businessclub heeft normaal gesproken een jaarprogramma, maar in 2021 is er 

gekeken naar wat wel kon op korte termijn. Waar in 2020 het programma grotendeels 

geen doorgang kon vinden bleef het in 2021 ook ingewikkeld om bijeenkomsten te 

plannen en te organiseren.  

 

In juni is er een online activiteit georganiseerd waarbij een virtuele rondleiding door het 

Rijksmuseum is gegeven. Dit werd verzorgd door een kunsthistoricus die in normale 

tijden fysieke rondleidingen geeft in o.a. het Rijksmuseum en het Van Gogh. Veel van de 

leden van de businessclub waren hierbij online aanwezig. Naderhand hebben we dan ook 

veel positieve reacties ontvangen. 

 

Normaal gesproken ontvangen de leden van de Businessclub ook uitnodigingen voor 

openingen. De enige opening die geweest is in 2021 was met een strikt gelimiteerd aantal 

mensen. Hierdoor waren we niet in staat de leden van de businessclub dit aan te bieden.  

 

In oktober heeft een ontvangst in het Nijsinghhuis plaatsgevonden. Hiervoor was een  

vinoloog uitgenodigd om het een en ander over wijnen te vertellen, dit vond plaats in de 

bibliotheek van het Nijsinghhuis. Met levende muziek op de achtergrond kon er daarna 

genoten worden van een uitgebreid buffet met bijpassende wijnen. De aanwezigen hebben 

dit als zeer sfeervol ervaren. 

 

De Businessclub heeft veel enthousiaste leden die zich ook daadwerkelijk aan het 

museum hebben gecommitteerd. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 

drie jaar. Businessleden hebben de mogelijkheid om 1 keer per jaar gebruik te maken van 

een gratis bezoek aan het museum en het Nijsinghhuis. Ze kunnen al naar gelang hun 

wensen een evenement of vergadering organiseren in zowel de Oranjerie, het 

Museumcafé of in het Museumpaviljoen. In 2021 zijn door corona geen mogelijkheden 

geweest hier gebruik van te maken. 
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Raad van Toezicht 
Stichting Museum De Buitenplaats heeft een Raad van Toezicht die vier keer per jaar bijeen 

komt en indien noodzakelijk vaker. De Raad van Toezicht kwam in 2021 zes keer bijeen 

waarvan 1 bijeenkomst als extra brainstormsessie  en niet als reguliere vergadering werd 

gehouden. Deze stond volledig in het teken van de toekomst van Stichting Museum De 

Buitenplaats en het maken van een strategisch meerjarenbeleidsplan.  

 

In 2021 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 

De heer mr. T.S. Plas (voorzitter) 

De heer B.K. van Slochteren 

De heer J.E. Kielman 

De heer prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge 

De heer B. Lokken 

 

Colofon 
Aan dit jaarverslag werkten mee: Sjoukje Bastiaans (Museumwinkel), Hein Beernink 

(Museumtuin en coördinator vrijwilligers), Marieke Dijkema (Office Manager), Anke Flik 

(Podiumactiviteiten), Anouk Folkerts (Museumcafé en vrijwilligers), Nicoline Goris 

(Educatie), Martje Hiemstra (Communicatie, PR en Marketing), Hanneke Hoekstra 

(Controller), Mariëtta Jansen (Directeur), Annette Offringa (Relatiebeheer, Businessclub en 

Groepen), Kim van Steenwijk (Educatie), en Michael van der Zee (Technische Dienst, 

Facilitaire Zaken en Tentoonstellingsbouw). 

 

Eindredactie: Mariëtta Jansen (Directeur) en Marieke Dijkema (Office Manager)  

 

Ontwerp:  

 

Publicatiedatum: 20 april 2022 
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Bijlage 1 Bevindingen experts: 
De subsidie voor 2021 vanuit de gemeente Tynaarlo is verleend onder het voorschrift dat 

Museum de Buitenplaats in 2021 de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het museum door 

externe experts laat beoordelen. Hierbij is de kwaliteit van de collectie en 

tentoonstellingen, de beleving van het publiek en de plaats van het museum binnen het 

Nederlands museumbestel aan de orde gekomen. U treft de bevindingen aan van Prof. Dr. 

Andres Blühm (Algemeen Directeur Groningen Museum), dhr. Han Steenbruggen 

(Directeur en Conservator Museum Belvedère) en drs. Betrand de Jong (Hoofd 

kunstzaken UMCG Groningen). 

 

Prof. Dr. Andres Blühm - Algemeen Directeur Groningen Museum 

Onder de rook van Groningen bevindt zich in Eelde een museum dat een ware schatkamer van 

bijzondere kunst is. In de geest van de oprichters Jos en Janneke van Groeningen–Hazenberg 

verzamelt het Museum de Buitenplaats figuratieve kunst uit het Noorden van hoog niveau. De 

huidige presentatie “Beeld van een Verzameling” laat op indrukwekkende manier zien welke 

grote variatie tussen de klassiekers en de jongere schilders bestaat. De expositie nodigt uit om 

lang te kijken want een vluchtige blik doet de werken geen recht.  

 

In de keten van Noordelijke musea neemt De Buitenplaats zo een onmisbare plaats in. Er is 

een groot verschil met het Groninger Museum met zijn eclectische verzameling, die 

internationaler is en vooral sterk in design, fotografie en mode. Het beleid van het Drents 

Museum in Assen is dichter in de buurt, maar daar wil men eerder de grote en luidruchtige 

kunstwerken laten zien. Het Museum Belvedère heeft als zwaartepunt de kunstenaars uit 

Friesland, het landschap en het spel met kleur. Met haar eigenzinnige karakter is de 

verzameling in Eelde een mozaïeksteen van grote waarde in deze regio. 

 

Dhr. Han Steenbruggen - Directeur en Conservator Museum Belvedère 
De relevantie van Museum De Buitenplaats 

In de 25 jaar van zijn bestaan heeft Museum De Buitenplaats zich bewezen als relevant podium 

voor beeldende kunst met een eigen signatuur. Met de combinatie van een modern 

museumgebouw, aangelegde tuinen, horeca en het Nijsinghuis onderscheidt het zich 

nadrukkelijk van ander musea in het noorden van Nederland. Nu de behoefte aan plekken 

waar cultuur en natuur synergie aangaan groter wordt, liggen er voor musea als Museum De 

Buitenplaats kansen voor verdere ontwikkeling.  

 

Zoals elk museum ontleent ook Museum De Buitenplaats zijn eerste bestaansrecht aan de 

aanwezigheid van een kunstcollectie en de visie waarmee deze is samengesteld. Een 

belangrijk deel van de collectie is thans in het museum te zien. Ze omvat topstukken 

noordelijke realisten als Mathhijs Röling, Pieter Pander, Diederik Kraaijpoel en Olga Wiese, 

maar ook werken van modernisten als Ruloff Manuputty, Martin Tising en Henri de Wolf. De 

kwaliteit en het karakter van de collectie positioneert het museum als belangrijk hoeder van 

cultureel erfgoed. Daar komt bij dat de collectie werd samengesteld door Jos en Janneke van 

Groeningen die met hun contacten niet alleen een uiterst stimulerende rol hebben gespeeld in 

het culturele leven van Noord-Nederland, maar bovendien de oprichters zijn van het museum. 
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De verzameling kent daarom een buitengewoon interessante geschiedenis. De combinatie van 

het verzamelend echtpaar, de plek en het karakter van de collectie is uniek en verdient in de 

toekomst gerichte aandacht, zowel in de vorm van onderzoek als presentaties. Bovendien 

biedt ze een geweldige basis voor gericht tentoonstellingsbeleid.  

 

 

Sterke punten collectie en mogelijkheden tot focus: 

 De schilderkunst waarin landschap en tuinen onderwerp zijn en een directe relatie leggen 

met de tuinen van het museum. 

 Portretten. 

 De aanwezigheid van een kleine, maar coherente groep werken van Groninger modernisten 

naast de later door het echtpaar Van Groeningen verzamelde werk van noordelijke 

realisten. 

 De mogelijkheid schilderkunst (binnen) met beeldhouwkunst (binnen en buiten) te 

combineren. 

 

Met zijn collectie, museumgebouw, het Nijsinghhuis met z’n bijzondere schilderingen en 

tuinen neemt Museum De Buitenplaats een bijzondere plek in binnen het museale landschap 

van Noord-Nederland. Het verdient alle morele en substantiële steun om zijn functies als 

erfgoedcentrum en podium voor beeldende kunst te verstevigen en uit te bouwen. 

 

Drs. Betrand de Jong – Hoofd Kunstzaken UMCG  
Het belang van Museum De Buitenplaats; een impressie 

 De kwaliteit van de collectie en van de tentoonstellingen, de beleving van het publiek en de 

plaats van het museum binnen het Nederlands museumbestel.  

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

Mij is gevraagd iets te zeggen over het belang van het Museum De Buitenplaats. In algemene 

zin kan ik stellen dat elk kunstmuseum, waar naast de vaste collectie exposities van kunst 

worden georganiseerd een belangrijk bestaansrecht heeft en voor de maatschappij een 

onontbeerlijke noodzaak betekent. De kunst is uiting van onze cultuur, onze geschiedenis, 

onze samenleving in nagenoeg alle aspecten van het leven. Het helpt mensen in de 

bestendiging van de eigen identiteit, de wereld vanuit het perspectief van ‘de ander’ te 

bekijken. Er zijn nooit genoeg kunstmusea. In De Buitenplaats zit een directeur die het belang 

van kunst voor de samenleving uitdraagt.  

 

EXPOSITIE: AFSTEMMING 

Ik heb de expositie 25 Jaar Museum De Buitenplaats bezocht. De verzameling van de Familie 

Van Groeningen, dat werken behelst van, zeker voor onze regio, belangrijke kunstenaars, was 

op een overzichtelijke en prettige manier tentoongesteld. In de min of meer organische 

gebouw, komen de werken goed tot hun recht. Als curator van het UMCG beoordeel ik de 

kwaliteit  van de expositie als hoog, precies afgestemd op ‘wat het is’, zeer toegankelijk en 

begrijpelijk voor het publiek. Niet teveel en niet te weinig informatie, tip-top! Het team dat de 



31 
 

expositie samenstelt is flexibel, hetgeen zich uit in het feit dat tussentijdse aanpassingen geen 

enkel probleem vormen en geen afbreuk doet aan de expositielijn. Er spreekt ervaring uit van 

mensen die weten wat ze doen. Het gebouw leent zich erg goed voor exposities; er kunnen 

wanden worden geplaatst, weggehaald en het licht is optimaal. 

 

COLLECTIE: VAN BELANG 

De collectie op zich is voor de regio, maar zeker ook voor de kunstgeschiedenis, als 

onderzoeksgebied, van groot belang. Veel werk betreft regionale kunstenaars, noordelijk, 

figuratief, die landelijk nog niet in het volle licht staan. Terwijl er veel werken van uitstekende 

kwaliteit zijn, die de moeite waard zijn verder opgetild te worden. Daarnaast is de noordelijke 

kunststroming De Ploeg onder de academische loep beland en heeft het werk van de 

kunstenaars de volle aandacht in de kunstwereld gekregen, dit terwijl de waardige regionale 

opvolger van deze kring, waar enorm veel potentie in zit wat betreft de kunstgeschiedenis 

(doorgaande lijn), maar ook wat betreft toekomstige aandacht vanuit zowel het publiek als de 

kunstwereld/het kunstonderwijs, weinig aandacht heeft gekregen. De huidige directeur ziet 

deze potentie en zet zich ervoor in om dit te veranderen.  

 

UMCG  

Het UMCG heeft in de loop der jaren veel kunst verzameld. Er is sprake van enige overlap met 

de collectie van De Buitenplaats. Ook het UMCG heeft relatief veel figuratief werk aangekocht 

van, veel dezelfde, voornamelijk regionale kunstenaars, deels vanuit het belang van de 

collectie en de wensen van de organisatie, maar kunstinhoudelijk ook als waarde voor de 

kunstcollectie. Het feit dat er in het Noorden zoveel goede kunstenaars zijn, de stad een 

kunstacademie van allure heeft,  helpt allemaal mee. Het Museum De Buitenplaats heeft in 

het UMCG geëxposeerd, naar tevredenheid van alle betrokkenen. Het UMCG gaat eind april 

2022 in De Buitenplaats exposeren, met kunst uit de collectie van ziekenhuis, waarbij ook 

aandacht geschonken gaat worden aan de verbondenheid tussen de beide collecties.     

 

PLAATS: UNIEK VERHAAL 

De plaats van het Museum De Buitenplaats binnen het Nederlandse museumbestel is uniek. 

Het ‘verhaal’ is kunsthistorisch interessant maar ook voor publiek een inspirerende 

combinatie: een echtpaar gaat, in een Drents dorp, in een historisch pand wonen, laat deze 

schilderen door regionale kunstenaars, verzamelt regionale kunst van hoge kwaliteit en krijgt 

het voor elkaar om naast de historische tuin een museum te kunnen bouwen. Er is mijns 

inziens niet veel fantasie voor nodig te bedenken dat deze combinatie, mits goed 

geëxploiteerd, een trekpleister van allure kan worden. En dan hebben we het nog niet eens 

over de andere culturele exploitatiemogelijkheden van concertjes, bijeenkomsten, lezingen, 

vergaderruimte-verhuur, trouwerij-fotolocatie, historische tuin, rondleidingen, theedrinken op 

het terras etc.etc.     

 

Eeldenaren hebben het museum wellicht met wisselende waardering beschouwd. Als er de 

komende jaren de plannen worden gerealiseerd wat betreft de het nieuwe concept en 

exploitatie van het historische gebouw, zullen ze uiteindelijk trots zijn het museum in hun dorp 

te hebben staan. 
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Jaarrekening 2021 

Stichting Museum De Buitenplaats 

Eelde 
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Balans per 31 december 2021 

(na voorgestelde resultaatbestemming) 

Activa 31 december 2021 31 december 2020 

 
  

  EUR  EUR 

Vaste activa     

Materiële vaste activa (1)  15.227  7.994 

     

Vlottende activa     

Voorraden (2)  33.739  36.484 

     

Vorderingen (3)  202.317  75.902 

     

Liquide middelen (4)  54.477  57.291 

     

  
 

 
 

               305.760  177.671 

  
 

 
 

Passiva 31 december 2021 31 december 2020 

 
  

  EUR  EUR 

Eigen vermogen (5)  -156.201  -159.157 

     

Voorzieningen (6)  185.000  176.704 

 

Langlopende schulden (7) 

  

129.410 

  

129.410 

     

Kortlopende schulden (8)  147.551       30.714 

  
 

 
 

     305.760  177.671 
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Exploitatierekening 2021 

 2021 2020 

   

  EUR EUR EUR 

     

     

Subsidiebaten (9) 

Entreegelden (10) 

Omzet horeca 

Omzet winkel 

Giften en baten uit fondsen- 

werving (11) 

Overige baten (12) 

 227.990 

71.003 

51.479 

44.085 

 

155.756 

23.956 

 228.125 

68.770 

45.287 

44.648 

 

142.774 

25.179 

  ___________  ___________ 

Omzet totaal  574.269  554.783 

     

Personeelskosten (13) 

Afschrijvingskosten 

Huisvesting (14) 

Kosten entrees (15) 

Kosten horeca 

Kosten winkel 

 265.193 

2.781 

111.398 

75.066 

            12.491   

24.934 

 223.518 

2.097 

140.381 

93.211 

8.917 

           31.567 

Financiële kosten (16)  1.063  977 

Overige kosten (17)  78.387  62.746 

  ___________  ___________ 

Bedrijfskosten totaal  571.313  563.414 

  ___________  ___________ 

Bedrijfsresultaat  2.956  -8.631 

  ___________  ___________ 
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Toelichting op de balans en exploitatierekening 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Museum De Buitenplaats betreft het exploiteren van Museum De 

Buitenplaats en Het Nijsinghhuis. Museum De Buitenplaats toont en verzamelt figuratieve kunst van 

na 1945 waarbij de nadruk ligt op in Noord-Nederland woonachtige kunstenaars. 

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld conform de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk 

Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ640. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van één kalenderjaar.  

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, zijn de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop 

ze betrekking hebben. Dit betreft alle opbrengsten die gaan over het verslagjaar, inclusief toegezegde 

nog niet ontvangen bijdragen. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en inschattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 

vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 

overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waarderingsveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare 

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële 

instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 

 

 



36 
 

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille 

Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden 

worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in de reële waarde worden verantwoord in de 

winst-en-verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten 

als last in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met 

een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 

aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. In het jaar van investeren wordt tijdsgelang 

afgeschreven. 

 

Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 

netto-opbrengstwaarde is bepaald door individuele beoordeling van de voorraden, rekening houdend 

met voorziening voor incourantheid. 

 

Vorderingen, liquide middelen en schulden 

De waardering van vorderingen, liquide middelen en schulden is toegelicht onder het hoofd financiële 

instrumenten. 

 

Subsidies 

Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende 

subsidies zullen worden ontvangen. 

 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor 

de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief 

omzetbelasting. 

 

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

1. Materiële vaste activa 

 31 december 31 december 

Pachtersinvestering 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Boekwaarde 1 januari  1 1 

Bij: investeringen   

Af: Afschrijvingen   

 
  

Boekwaarde 31 december                   1             1 

 
  

 

Betreft de gebouwen op het terrein, deze zijn doormiddel van subsidiegelden gefinancierd. Bij 

eventuele beëindiging van activiteiten is volgens de erfpachtovereenkomst geen verplichting voor het 

vergoeden van de waarde van de aanwezigen gebouwen. De gemeente kan hier, in goed overleg, wel in 

besluiten dit wel te doen. 

 

 31 december 31 december 

Inventaris 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

Boekwaarde 1 januari 7.994        5.441 

Bij: investeringen 10.013                         4.650 

Af: Afschrijvingen       2.781                       2.097 

 
  

Boekwaarde 31 december              15.226             7.994 

 
  

 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. 
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2. Voorraden 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Boeken, catalogi en winkelvoorraad              33.739 36.484 

 
  

 

Ultimo 2021 is rekening gehouden met een voorziening wegens incourantheid van 

€ 59.974,00 (2020: € 61.739,00). 

3. Vorderingen 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

 

Debiteuren 

Belastingen 

 

13.749 

11.216 

 

3.176 

12.445 

Overige vorderingen en overlopende activa 177.352 60.281 

 
  

 202.317 75.902 

 

 

  

 

Debiteuren 

Hieronder is opgenomen een voorziening voor oninbare debiteuren van € 0,00. 

(2020: € 0,00).  
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Belastingen 

 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Omzetbelasting 11.216 12.445 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

 

Subsidies en sponsoring 

Vooruitbetaalde kosten 

 

129.060 

10.843 

 

23.364 

30.911 

Overige vorderingen 37.449 6.006 

 
  

 177.352 60.281 
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4. Liquide middelen 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Kas 261 366 

Bank 53.270 24.775 

Spaarrekening 0 31.205 

Flexibel kwartaaldeposito 945     945 

 
  

 54.476 57.291 

 

 

  

5. Eigen vermogen 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Bestemmingsreserves 0 47.679 

Overig besteedbaar vermogen -156.201     -206.836 

 
  

 -156.201 -159.157 
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Bestemmingsreserves 

 31 december 31 december 

 2020 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

1 januari 47.679 47.679 

Dotatie/vrijval 47.679     0 

 
  

31 december 0 47.679 

 
  

 

Deze bestemmingsreserve personeel werd gevormd teneinde toekomstige personeelsverplichtingen 

te kunnen honoreren, samenhangend met onzekerheid inzake toekomstige subsidies.  

In 2021 is deze bestemmingsreserve opgeheven en de vrijval is ten gunste gekomen van het eigen 

vermogen. 

Overig besteedbaar vermogen 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

 31 december 

2021 

31 december 

2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Stand per 1 januari 

Vrijval bestemmingsreserve 

-206.836 

47.679 

-198.205 

 

Resultaat boekjaar 2.956 -8.631 

 
  

Stand per 31 december -156.201 -206.836 
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6. Voorzieningen 

Onderhoudsvoorzieningen 

 Totaal 

 
 

 EUR 

  

1 januari 2021 176.704 

Dotatie ten laste van exploitatierekening 8.296 

Bestedingen ten gunste van exploitatierekening 0 

 
 

31 december 2021 185.000 

 
 

 

De voorziening voor Onderhoud opstallen en bestrating wordt sinds boekjaar 1997 gevormd voor een 

gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten over de jaren. De opgebouwde voorziening ultimo 

2019 dekt de vereiste voorziening volgens het meerjarenonderhoudsplan 2015-2025, welke is 

opgesteld door Bureau 1232. 

De voorziening voor Onderhoud tuin en groenvoorziening wordt sinds boekjaar 2001 gevormd voor een 

gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten over de jaren. De dotatie is gebaseerd op het 

meerjarenonderhoudsplan over de periode 2014-2024 van Bouwbureau Groningen. 

In 2021 zijn beide voorziening samengevoegd tot één voorziening. Daarnaast is een globale inschatting 

gemaakt van zaken die nog aangepakt moeten worden en de daarbij horende kosten. In 2022 zal een 

nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld, welke structureel opgevolgd zal worden. 

7. Langlopende schulden 

 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Lening Nijsinghhuis 129.410 129.410 

 

 

  

Betreft een renteloze achtergestelde lening. Aflossing vindt plaats in overleg en indien er sprake is 

van overschot. 
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8. Kortlopende schulden 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Crediteuren 10.279 8.072 

Overige schulden 137.272 22.641 

 
  

 147.551 30.713 

 
  

 

Crediteuren 

Betreft ultimo boekjaar openstaande facturen van leveranciers. 

Overige schulden 

 

 31 december 31 december 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Reservering vakantiegeld (inclusief sociale lasten) 6.671 7.048 

Reservering vakantiedagen (inclusief sociale lasten) 0 524 

Vooruit ontvangen subsidies 6.070 0 

r/c Nijsinghhuis 11.689 6.000 

Overige schulden 112.841 9.069 

 
  

 137.272 22.641 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Inzake een afgesloten huurcontract dat afloopt per 25 november 2026 voor een kopieermachine is 

sprake van een meerjarige financiële verplichting. Het resterende totaal van de verplichting bedraagt 

ultimo 2021 EUR 7.670,00 waarvan EUR 1.560,00 vervalt binnen een jaar en EUR 6.110,00 binnen vijf 

jaar. 
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 Toelichting op de exploitatierekening 

9. Subsidiebaten 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Subsidies op personeelskosten 3.930 0 

Subsidie Provincie Drenthe 152.500 175.000 

Subsidie Gemeente Tynaarlo 71.560 53.125       

 
  

 227.990 228.125 

 

10. Entreegelden 

  

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Omzet entrees museumcomplex 63.984 65.939 

Omzet entrees het Nijsinghhuis 7.019 2.831 

 
  

 71.003 68.770 

 

De entreeprijs voor het museum bedroeg in 2021 € 10,00. Het 

aantal bezoekers is nagenoeg gelijk gebleven 10.670 (2020: 11.000). 
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11. Giften en baten uit fondsenwerving 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Bedrijven en Stichtingen 

Stichting Het Nijsinghhuis 

Notariële schenkingen 

Stichting Compenta 

0 

15.200 

5.000 

0 

385 

22.971 

5.000 

1.800 

M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting 

Stichting het Roode- of Burgerweeshuisfonds 

Mondriaan Fonds 

Legaten 

Stichting VSB fonds 

Project Kickstart 2021 

Stichting Stokroos 

Stichting Emmaplein foundation 

0 

6.000 

0 

1.087 

0 

33.000 

1.750 

                 

5.000 

2.000 

0 

              

15.000 

                

7.500                

12.474 

0 

0 

0 

Beringer Hazewinkel 

Tegemoetkoming vaste lasten Rijksoverheid 

36.000 

45.988 

31.000 

2.644 

Rabobank 

Stichting Vrienden De Buitenplaats 

0 

               6.731 

10.000 

32.000 

 
  

 155.756 142.774 
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12. Overige baten 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Businessclub 19.370 18.019 

Verhuur gebouwen 

Overige 

1.252 

3.334 

1.874 

5.286 

   

 
  

 23.956 25.179 

 
  

13. Personeelskosten 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Lonen en salarissen 

Ontvangen ziekengelden 

NOW-regeling 

214.041 

-488 

-52.490     

181.600 

0 

-52.915 

Sociale lasten 

Pensioenen 

37.195 

9.969 

31.926 

8.308 

Kosten vrijwilligers 14.024  15.087 

Overige personeelskosten (o.a. reiskosten en inleenkrachten) 42.942 39.512 

 
  

 265.193 223.518 

 
  

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2021 waren, exclusief vrijwilligers en uitzendkrachten, gemiddeld 6,05 fte’s in 

dienst (2020: 5,60 fte’s). Hiervan waren in 2021 5,25 fte’s (2020: 5,60 fte’s) ongesubsidieerd.  



48 
 

14. Huisvesting 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Dagelijks onderhoud gebouwen 

Storting voorziening groot onderhoud 

9.561 

8.296 

13.461 

0 

Huur werkplaats                2.064 2.100 

Huur Het Nijsinghhuis  18.000 6.000 

Elektriciteit, gas en water 

Belastingen 

19.043 

3.152 

18.111 

0 

Beveiligingskosten 2.587 8.142 

Verzekeringen 

Schoonmaakkosten 

4.273 

7.251 

4.957 

13.380 

Kosten tuin 35.805 73.009 

Kosten het Nijsinghhuis 

Kosten Oranjerie en café 

Overige kosten 

0             

0 

1.366                 

225 

996 

0 

 
  

 111.398 140.381 
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16. Kosten entrees 

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Tentoonstellingskosten 50.690   89.566 

Porti, drukwerk en promotie 24.376 3.645 

 
  

 75.066 93.211 

 
  

17. Financiële kosten  

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Bankkosten 1.063 977 

 
  

18. Overige kosten  

 2021 2020 

 
  

 EUR EUR 

   

Algemene kosten 

Kantoorkosten 

Autokosten 

17.710 

27.576 

1.097 

9.868 

   26.735 

2.834 

Accountants- en advieskosten 32.004 23.309 

 
  

 78.387 62.746 
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Overige gegevens 

Bestemming van het resultaat 

Voorgesteld wordt het bedrijfsresultaat ad. € 2.956,00 over 2021 toe te voegen aan het overige 

besteedbaar vermogen. 

Vooruitlopend op het besluit hieromtrent door de Raad van Toezicht is dit voorstel 

in de balans per 31 december 2021 verwerkt. 

 

 

 


