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VOORWOORD BESTUUR

Viva la Frida! stond gepland voor 2020, maar vanwege corona is de 
expositie een jaar uitgesteld. De ambitie van het museum was om 
het succes van het Terracotta Leger te evenaren en minstens 300.000 
bezoekers te halen. Dit was ook zeker gelukt als het museum open  
was gebleven. 

Het museum voelt zich gesteund door de circa 2200 Vrienden. Dit geldt 
ook voor de Businessclub met maar liefst 72 leden.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum is het 
afgelopen jaar actief bezig geweest met ondersteuning van het 
museum, in de breedste zin van het woord. Begin oktober kwam het 
huis van de buren, in dezelfde straat van het kantorenpand van het 
Drents Museum en Studio DM, op de markt. Het Steunfonds heeft een 
bod gedaan dat is geaccepteerd. Hiermee heeft het museum er een 
kantorenpand bij dat in de toekomst in gebruik genomen kan worden. 
De huurinkomsten vloeien terug in het Steunfonds. 

Daarnaast heeft het bestuur van de Stichting Steunfonds met de 
directie het afgelopen jaar gebruikt om een aankoopfonds op te richten. 
De gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart. Hiermee heeft het 
museum in de toekomst de mogelijkheid om belangrijke aankopen  
te financieren.

We hebben het afgelopen jaar via de donatieknop op de website  
van het museum een aanzienlijk bedrag opgehaald. Naast het kopen 
van een ticket kon er online direct een donatie worden gedaan. Een 
eenvoudige manier om het museum te steunen en er werd goed gebruik 
van gemaakt door bezoekers! Naast deze donaties ontvangen wij van 
particulieren periodieke giften die geheel ten goede komen aan het 
museum. 

Karel Groen, voorzitter 

Het eerste halfjaar van 2021 werd het Drents Museum gedwongen te sluiten vanwege de wereldwijde Covid-19 
pandemie. Een enorme tegenvaller, zeker gezien de plannen voor Frida Kahlo - zo’n tentoonstelling heb je maar eens  
in de tien jaar.
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VOORWOORD DIRECTEUR DRENTS MUSEUM

Eind 2020 sloten we een heftig jaar af. We gingen  
vol goede luim door naar 2021, de uitgestelde opening 
van Viva la Frida! in het vooruitzicht, eindelijk zou  
deze langgekoesterde droom alsnog uitkomen,  
moedig voorwaarts! 

Maar toen.

Ook 2021 werd, zo kunnen we wel constateren, een bewogen jaar.  
De moed en de pret werden danig getemperd; opnieuw door corona en 
de verschillende fasen van maatregelen die we dientengevolge kregen 
opgelegd. Van 60 bezoekers per kwartier gingen we naar 50, naar 25 en 
uiteindelijk naar nul, de totale sluiting. Dat was het absolute dieptepunt 
van het jaar. Uiteindelijk zijn we in het hele jaar 2021 maar 28 weken 
open geweest. 

Maar laten we niet vergeten dat er ook moois was, en hoe!  
De opening van Viva la Frida!, op 7 oktober, was één groot feest,  
met een spectaculair randprogramma waar de hele stad aan meedeed. 
Een optocht, de hele Brink vol met kleurige en verlichte altaren.  
De komst van koningin Máxima - het onbetwiste hoogtepunt van het 
jaar 2021. 

Dit had nooit gekund zonder alle medewerkers en hun tomeloze inzet. 
Ik heb diep respect voor hen, allemaal. Zij hebben zich, ondanks alles, 
ondanks het thuiswerken, ondanks alle onmogelijkheden, werkelijk 
voorbeeldig ingezet. 

Dankzij hen, en dankzij de steunmaatregelen, hebben we een goed 
jaar achter de rug. In die korte tijd dat we open waren hebben we ruim 
108.000 bezoekers kunnen verwelkomen. Die kwamen vooral af op  
Viva la Frida! en op Henk Helmantel – Meesterschilder. 

Nog iets moois om bij stil te staan: onze Vrienden en de leden van de 
Business Club, maatschappelijke stakeholders, alle financiers – ze zijn 
er nog! Niemand heeft ons laten vallen. Dat bevestigt het gevoel dat  
we als Drents Museum breed gedragen worden in de maatschappij.  
Om dat te merken – dat is een zonnetje in een duistere periode.  
Zelf hebben we op 31 oktober de YOUNG Culture Club gelanceerd bij 
de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Door deze nieuwe tak 
kunnen we de Stichting Vrienden toekomstbestendig maken door te 
verjongen.

Ondanks alle tegenslagen gaan wij gewoon door. Opnieuw met volle 
kracht vooruit. En er liggen prachtige dingen in het verschiet. De nieuwe 
collectiepresentatie bijvoorbeeld, waar we volop mee bezig zijn,  
en waarin we hopen het komende jaar grote stappen te kunnen zetten. 

Zo gauw de omstandigheden het weer toelaten hopen we ons oude 
niveau snel weer terug te krijgen. Aan onze inzet en enthousiasme gaat 
het zeker niet liggen!’ 
 
Harry Tupan, algemeen directeur 
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Stichting Steunfonds Drents Museum ondersteunt de 
belangen van het Drents Museum in brede zin.  
De missie van de stichting is het vergaren van donaties, 
schenkingen, fondsen en nalatenschappen en deze geheel 
ten behoeve van het Drents Museum aan te wenden. 
De stichting zorgt daarnaast dat steun ingezet kan 
worden voor onder meer tentoonstellingen, aankopen, 
restauraties, onderzoek, publicaties en speciale projecten. 

De Stichting is sinds een aantal jaren in bloei, mensen leren het 
Steunfonds kennen en we ontvangen geleidelijk aan (periodieke) 
schenkingen en nalatenschappen. We vinden het dan ook belangrijk om 
de banden met onze relaties te blijven verstevigen en de zichtbaarheid 
van de Stichting te vergroten. Het beleidsplan van de Stichting is dit 
jaar aangepast en laat zien hoe wij herkenbaarheid willen creëren door 
middel van onze activiteiten. 

In 2020 is de Stichting Steunfonds erkend door het CBF als goed doel 
met een certificaat voor kleine fonds wervende instellingen.  
De erkenning is voor de Stichting zeer belangrijk omdat transparantie, 
compliance en zorgplicht een must zijn in de wereld van fondswervende 
instellingen. Met de CBF-erkenning kunnen we dit nóg beter uitdragen.

In 2021 heeft de Stichting Steunfonds de volgende activiteiten 
uitgevoerd. 

STICHTING STEUNFONDS DRENTS MUSEUM
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Donatie Wagenpark
We hebben van een particulier een financiële donatie ontvangen voor een nieuw wagenpark.  
Van deze bijdrage hebben we nieuwe rolstoelen aan kunnen schaffen. Het Drents Museum is 
een museum van en voor iedereen. Vanwege het moderne en historische gedeelte is er een klein 
deel van het gebouw minder goed toegankelijk voor mindervaliden en families met buggy’s. In de 
komende jaren zorgen we voor verdere optimalisatie. Met deze donatie hebben we een bijdrage 
kunnen leveren aan de toegankelijkheid van het museum, waardoor het museum de gastvrijheid 
en het gemak voor rolstoelgebruikers kan blijven garanderen. 

Eenvoudig doneren 
In 2020 zijn we gestart met de mogelijkheid ‘eenvoudig doneren’. 
Hiervoor hebben we een doneerknop gelanceerd op de ticketingpagina. 
Deze doneerknop hebben we in 2021 aangehouden op onze site. Bij het 
aanschaffen van een ticket voor een museumbezoek kreeg de bezoeker 
de kans om naast een ticket ook een extra donatie over te maken. In 2021 
is hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we de aparte 
donatiepagina op de site van steun het Drents Museum aangehouden. 

DONEREN
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Studio DM – Artist in residence
Het Drents Museum presenteert tentoonstellingen van (inter)
nationale hedendaagse kunstenaars en programmeert 
sinds een aantal jaar ook jonge kunstenaars, zoals Stijn 
Rietman, Hans Hoekstra en Alle Jong. Met Studio DM biedt 
het Drents Museum verdere ondersteuning in de kunstwereld 
en draagt het bij aan een grotere mobiliteit en zichtbaarheid 
van kunstenaars. Mede vanuit de overweging dat niet alleen 
verre oorden inspirerend zijn voor kunstenaars. Een verblijf 
in de provincie Drenthe kan veel opleveren, zowel voor de 
kunstenaar als voor de plek en de regio.

De woning is uit een legaat aan het Drents Museum 
verkregen. Na een verbouwing in 2019 en 2020, waaronder 
een atelier op zolder, hebben we dit jaar een omheining om de 
tuin laten plaatsen omwille de veiligheid van de woning en de 
gebruikers maar ook in het kader van een goed buurschap. 

De ‘artists in residence’ is een geweldig verblijf voor auteurs, 
kunstenaars en musici die opdrachten realiseren voor het 
Drents Museum, de provincie of de gemeente. Op deze wijze 
geeft het Drents Museum via zijn Stichting Steunfonds iets 
terug aan de samenleving. 

Ulf Puder, Robert Seidel en Tamara Muller hebben dit jaar 
gebruik kunnen maken van Studio DM vanwege opdrachten 
die zich in het Drents Museum hebben afgespeeld.
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Legaten
Het Drents Museum en Stichting Steunfonds Drents Museum hebben beide een 
legaat ontvangen inzake de Noord-Koreaanse kunstcollectie. Het museum was 
al langere tijd in gesprek met de eigenaar, die inmiddels is overleden. Het deel 
dat het Drents Museum toekomt wordt internationaal ingezet als een reizende 
tentoonstelling. Het deel dat toekomt aan de Stichting Steunfonds kan te zijner tijd 
op de markt worden gebracht waarbij de opbrengsten terugvloeien op de rekening 
van het Steunfonds. 

Aankoopfonds 
De Stichting Steunfonds Drents Museum is met de directie van het 
Drents Museum een aankoopfonds aan het ontwikkelen. Op deze wijze 
kunnen we het museum bij bijzondere aankopen ondersteunen. Er zijn 
verscheidene middelen van het museum die zorgen dat dit fonds de 
komende jaren aangevuld gaat worden met financiële gelden. Op deze 
manier kunnen we de collectie van het Drents Museum in de toekomst 
verder uitbreiden. Mocht bijvoorbeeld een nieuwe Van Gogh in Drenthe 
of een Max Liebermann zich voordoen in de toekomst dan willen wij dit 
mogelijk kunnen maken.

Schilderijen uit Noord-Korea 1960-2000

Landbouw, industrie, de leiderscultus, gezin en sport. Deze 
thema’s komen aan bod in dit boek over Socialistisch Realisme in 
de Sovjet-Unie in de periode 1932-1960 en toont een uitgebreide 
selectie van de beste en meest kenmerkende werken die in die 
tijd zijn gemaakt. 
Schilderijen en beelden, die op een monumentale en dramatische 
wijze de Sovjetmaatschappij idealiseerden, of de weg moesten 
wijzen naar een betere toekomst. De kunstenaars schilderden 
en boetseerden niet zozeer het werkelijk leven van alledag, maar 
de hoop op een betere toekomst. Zij creëerden een glanzende, 
ronkende enerverende en moderne mythologie: de Sovjet Mythe.

De kunstwerken in deze publicatie zijn afkomstig uit het 
befaamde Staats Russisch Museum in Sint-Petersburg dat een 
van de grootste collecties op dit gebied beheert. De schilderijen 
worden niet alleen gepresenteerd als resultaat van politieke 
en historische omstandigheden, maar ook als autonome 
kunstwerken. In het Drents Museum worden ze voor het eerst 
aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. 

Dit is deel 2 in de serie publicaties 
over internationaal realisme van het 
Drents Museum, Assen

D
E SOVJET M

YTH
E

Konstantin Fedorovitsj Joeon
Komsomolmeisjes, jonkies uit de Moskou regio, 1926

Olie op doek, 59,7 x 71 cm

Vera Ignatievna Moechina
De arbeider en de kolchozenboerin, 1936
Brons, 158,5 x 106 x 112 cm
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Kloosterstraat 10 
 
In oktober kwam het huis van de buren, in dezelfde straat 
van het kantorenpand van het Drents Museum en Studio 
DM, op de markt. Stichting Steunfonds Drents Museum 
heeft een bod gedaan en de verkopers (2 goede doelen) 
hebben besloten n.a.v. een ingediende motivatiebrief van 
het museum het bod te accepteren. 

De woning zal als kantoorruimte worden gehuurd 
door Stichting Drents Museum. De ontwikkelingen 
hieromtrent worden in nauw overleg met de directie van 
het museum uitgevoerd. 

Gezien de positieve bezoekersaantallen bij Viva la Frida! 
is besloten het bestemmingsfonds hiervoor te laten 
vervallen t.g.v. de aankoop van Kloosterstraat 10. Tevens 
is besloten de beleggingswinst die toegekend was aan 
het aankoopfonds om te zetten voor de aankoop van 
Kloosterstraat 10. 

Stichting Steunfonds Drents Museum en Stichting Drents 
Museum hebben een tweetal huurovereenkomsten 
vastgelegd omwille Kloosterstraat 16 (Studio DM) en 
Kloosterstraat 10 die per boekjaar 2022 ingaan. 

9



Onderstaande personen vormden in 2021 het bestuur van 
Stichting Steunfonds:
•  De heer drs. K.A. (Karel) Groen - voorzitter
•  De heer H. (Harmen) van Vliet - penningmeester
•  De heer drs. H.R. (Harry) Tupan – secretaris

Mevrouw Annelies Meuleman (zakelijk directeur) en Marion Boersma 
(development) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen 
aanwezig.

Het bestuur heeft dit jaar vier keer vergaderd.

Voor meer informatie omtrent de financiële middelen verwijzen  
wij u naar het financieel jaarverslag.

Harry Tupan, secretaris, juni 2022

BESTUURSSAMENSTELLING
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HOOFD- EN NEVENFUNCTIES BESTUURSLEDEN

Karel Groen – voorzitter
Hoofdfunctie:
Directeur Eems Dollard Regio (EDR)

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Steunfonds Drents Museum
Vicevoorzitter Margaretha Consort
Lid Dagelijks Bestuur (Vorstand) Europahaus Aurich
Voorzitter ondernemersprijs Oost-Groningen

Harmen van Vliet – penningmeester
Hoofdfunctie:
Gepensioneerd districtsdirecteur ING

Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting Steunfonds Drents Museum te Assen
Penningmeester Coöperatie Serviceflat Huize Maarwold U.A. te Haren

Harry Tupan – secretaris 
Hoofdfunctie: 
Algemeen directeur Stichting Drents Museum 

Nevenfuncties:
Toezichthouder Raad van Toezicht
Verzetsmuseum Amsterdam (lid)
RTV Drenthe (lid)

Commissielid: 
Prins Bernhard Cultuurfonds – adviescommissie Geschiedenis 
en Letteren

Lid: 
Bedrijvensociëteit A37 Drenthe 
VNO-NCW Noord

Bestuur: 
European Exhibition Network (lid)
Stichting Steunfonds Drents Museum (secretaris)

Comité van aanbeveling: 
Stichting Vrienden van het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen)
Stichting SCA Jozefkerk Assen
ADAK - AAN DE ANDERE KANT; een theaterdrieluik over de  
Moluks-Nederlandse geschiedenis
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