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Zwolse Kunstvrienden bestaat al sinds 1956, aanvankelijk onder de naam Vrienden van het 
Stedelijk Museum. Het is een inspirerende vereniging van kunstkenners en kunstontdekkers, 
die lezingen en excursies organiseert over beeldende kunst in brede zin, waaronder 
architectuur, design, film en video. Daarnaast ondersteunt de vereniging lokale 
professionele kunstinstellingen. 

 

Ontstaan 

Het ontstaan van de Vrienden is te danken aan het inzamelen van gelden voor een zilveren 
broodschaal voor het Provinciaals Overijssels Museum (POM). De oprichting van het 
museum in 1883 werd een feit toen de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis (VORG) haar 25-jarig bestaan vierde en de tentoonstelling van haar 
voorwerpen de eerste collectie van het museum werd. In 1956 werd de Vriendenvereniging 
opgericht met 90 leden, waarbij we in het bestuur bekende Zwolse namen als mr. J. ten 
Doesschate en de erven J. J. Tijl tegenkomen. Ware vriendschap is wederzijds was toen de 
leuze.  

In 1995 veranderde de naam van het museum in Stedelijk Museum en de naam van de 
Vriendenvereniging in Vrienden van het Stedelijk Museum Zwolle. Het doel van de Vrienden 
bleef gelijk: het museum ondersteunen met bijdragen voor kunstaankoop en restauratie, het 
organiseren van lezingen en excursies, en supporter zijn van het museum. 

De naam Zwolse Kunstvrienden is ontstaan in 2018 toen de vereniging van Vrienden van het 
Stedelijk Museum na de sluiting van het Stedelijk Museum Zwolle besloot door te gaan. De 
scope van oude en moderne kunst is uitgebreid met hedendaagse kunst, architectuur, 
design, film en video.  

 

  



Samen gaan voor kunst 

De slogan van de nieuwe vereniging is Samen gaan voor kunst. Het Stedelijk Museum is 
verder gegaan onder de naam ANNO, onder leiding van HCO-directeur Vincent Robijn en 
onder de paraplu van de stichting Allemaal Zwolle. 

 

Activiteiten  

Activiteiten van de Zwolse Kunstvrienden zijn: 

a. het ontplooien van op kunst- en cultuur gerichte activiteiten en door samen te werken 
met professionele (museale) instellingen uit Zwolle of directe omgeving, zoals Landgoed 
Beeldentuin Anningahof, met Filmtheater Fraterhuis, Academiehuis Grote Kerk en  Stichting 
Allemaal Zwolle. 

b. het organiseren van kunstlezingen en bijeenkomsten voor de leden 

c. excursies naar exposities in binnen- en buitenland in verenigingsverband 

d. het bezoeken van ateliers van kunstenaars in verenigingsverband 

e. het organiseren van kunst- en cultuurreizen in binnen- en buitenland voor de leden, zoals 
afgelopen jaren naar Oekraïne, Armenië, Griekenland, Polen, Roemenië 

f. het informeren en attenderen van de leden op belangwekkende exposities en 
evenementen in binnen en buitenland via de website, nieuwsbrieven en de social media 

g. het kunnen toekennen aan genoemde (museale) instellingen van een financiële bijdrage 
voor de aanschaf, onderhoud, restauratie en/of promotie van kunstobjecten of voor de 
promotie van exposities en (film)voorstellingen, zoals expositie World Press Photo bij 
Academiehuis Grote Kerk of de serie Arts in Cinema bij Filmhuis Fraterhuis. 

 


