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Voorwoord 

 

Dit jaar was een jaar met veel veranderingen. In het begin was er de schok van het plotselinge 

overlijden van ons bestuurslid Geke Hooge. Als voorzitter van het bestuur was zij één van de 

drijvende krachten achter het privatiseren van het oude gemeentemuseum Drenthe’s Veste tot de 

heropening in 2013 in het nieuwe Stedelijk Museum Coevorden. Haar overlijden is een groot gemis 

voor zowel het museum als het bestuur. 

 

Per 1 juli 2016 nam onze directeur Sandra Muller afscheid van het museum. Zij was vanaf  2013 

directeur en heeft veel voor het museum betekend. Zij nam ontslag omdat zij de kans kreeg om in 

Oldenzaal nieuw leven in de musea aldaar te blazen. Wij bedanken haar voor het vele werk dat zij 

voor ons heeft gedaan. Sandra Muller heeft er voor gezorgd dat het museum met het 

Emslandmuseum in Lingen een gezamenlijke tentoonstelling over de strafrechtgeschiedenis in onze 

grensstreek gemaakt heeft. 

 

Zij werd opgevolgd door Stefanie Horneman-Ottens. Onder haar leiding is er weer een goede basis 

voor de toekomst gemaakt zoals blijkt uit het beleidsplan 2017-2020. Stefanie heeft er ook voor 

gezorgd dat de benodigde plannen, zoals o.a. beleidsplan, collectieplan en veiligheidsbeleid etc. voor 

het geregistreerd blijven als geregistreerd museum, gemaakt zijn. 

 

Tegen het einde van het jaar bereikte ons het droeve bericht dat Dinie Oost na een kort ziekbed was 

overleden. Zij was gedurende vele jaren samen met haar man Marinus één van onze trouwe 

vrijwilligers. Wij missen haar en waarderen het dat Marinus nog steeds vrijwilliger in het museum is 

gebleven. 

 

In het jaarverslag krijgt u een goed overzicht van wat er allemaal in 2016 in het museum heeft plaats 

gevonden. Ik wens u veel lees plezier. 

 

Joop Mooij (voorzitter) 

 

  



 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van het Stedelijk Museum Coevorden. Met dit jaarverslag wordt een 

beleidsperiode van de eerste drie jaar afgesloten. Voor de periode 2017-2020 is er een nieuw 

beleidsplan geschreven, die via de museumwebsite te raadplegen is. Een andere grote verandering 

die het museum afgelopen jaar heeft ondergaan is de directiewisseling. Halverwege het jaar is 

Sandra Muller vertrokken. Zij is begonnen als directeur van museum het Paltéhuis in Oldenzaal. 

 

Stefanie Horneman-Ottens heeft haar opgevolgd. Onder haar leiding zijn het nieuwe beleidsplan, een 

nieuw marketingplan, een calamiteitenplan (voor het gehele Arsenaal) en een collectieplan 

geschreven voor de periode 2017-2020. Ook is in augustus een nieuwe enquête opgesteld die 

bezoekers na hun museumbezoek kunnen invullen. Er zijn diverse nieuwe activiteiten en 

arrangementen opgezet en qua interne organisatie zijn tevens een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Zoals op het gebied van communicatie, het betrekken van vrijwilligers bij het museum en het 

invoeren van een stageplek. 

 

In het hierna volgende verslag wordt een inkijkje gegeven in de evenementen, tentoonstellingen en 

andere activiteiten van het museum in 2016. Uit het verslag is duidelijk te zien welke weg het 

museum is ingeslagen: een eigentijds, professioneel museum dat midden in de samenleving staat. 

Met bijzondere activiteiten voor en door Coevordenaren waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt 

gezocht bij lokale ontwikkelingen en organisaties. Ook buiten de gemeente Coevorden wordt de 

samenwerking opgezocht met andere (culturele) instellingen. 

 

Als laatste paragraaf wordt er een korte tekstuele toelichting gegeven op de financiële jaarrekening 

die samen met het jaarverslag wordt ingediend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bezoekers 
In totaal bezochten in 2016 5044 bezoekers het Stedelijk Museum Coevorden. Dit is een teruggang 

van 270 bezoekers ten opzichte van 2015. Deze vermindering valt te verklaren doordat in het 

museum tijdens de Uitdag geen activiteit was. Er was besloten om in 2016 vanwege ziekte en 

personeelswisselingen de Uitdag kleinschaliger te houden en alleen op de markt en zijstraten te 

organiseren. Ook tijdens de Open Monumentenweekend zijn er minder bezoekers geweest en net als 

in 2015. 

 

Voor 2017 is het museum weer ingepland voor de Museumschatjes. De opzet van Museumschatjes 

wordt dit jaar voor het laatst op deze manier door K&C Drenthe georganiseerd. Het idee is dat er in 

de jaren daarna met behulp van een educatiemarkt, docenten zelf hun producten kunnen inkopen. 

Daarmee zal er meer op vraag en aanbod worden ingespeeld. Het museum zal haar best doen om de 

ontwikkelde lespakketten en andere overige educatieve producten te ‘verkopen’ aan de scholen.  

 

Het streven is om het museum tijdens de Uitdag 2017 meer te betrekken en de Uitdag qua opzet 

groter uit te voeren. Ook willen we meer bezoekers trekken tijdens Open Monumentenweekend 

door meer gezamenlijke activiteiten te organiseren met de Arsenaalpartners.  

 

Grafiek bezoekersaantallen per maand 

 

 

De meeste bezoekers mocht het museum ontvangen in de maand april. De maand waarin o.a. het 

Buitenvreeproject van start ging en de Museumweek plaatsvond. Ook waren er in deze maand een 

flink aantal groepen. December is de maand met het laagste aantal bezoekers. Rondom de 

feestdagen is het altijd wat rustiger in het museum en er waren geen speciale activiteiten of 

groepsboekingen.  

 

 

 

Maand Bezoekers

Januari 204

Februari 465

Maart 510

April 657

Mei 282

Juni 328

Juli 415

Augustus 606

September 567
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December 131
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Grafiek bezoekersaantallen per categorie 

 

 
 

 

Gekeken naar de diverse doelgroepen van het museum valt de grootste groep bezoekers binnen de 

categorie ‘museumkaart’. Dankzij het feit dat het museum een geregistreerd museum is mag het de 

museumkaart accepteren als geldig betaalmiddel voor het museum. Het museum ontvangt van de 

Museumvereniging een vergoeding per bezoeker die de museumkaart gebruikt. De groep die daarna 

het grootst is, zijn de groepen.  

 

 

Diagram 2016 herkomst bezoekers per provincie op basis van de museumkaart 
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Dankzij de gegevens van de museumkaart is de herkomst van veel bezoekers goed in beeld te 

brengen. Hieruit is op te maken dat het museum bezoekers ontvangt uit heel Nederland. Het is dan 

ook van groot belang dat het museum een geregistreerd museum blijft en de museumkaart mag 

blijven hanteren. De grootste groep bezoekers komt uit de regio Drenthe. Opvallend is dat de op één 

na grootste groep bezoekers afkomstig is uit Noord-Holland.  

 

Bezoekersenquête 

Sinds augustus 2016 wordt er onder de bezoekers een papieren enquête verspreid waarin de 

bezoeker zijn mening over het museum kan geven. Tot en met december 2016 zijn er 84 enquêtes 

ingevuld. Het gemiddelde cijfer dat de bezoekers het museum gegeven hebben is een 8,15.  Dit is een 

hoge score. Ook blijkt uit deze enquête dat deze bezoekers voornamelijk uit Drenthe, Zuid-Holland 

en Noord-Holland komen. In 53 van de 84 ingevulde enquêtes geeft de bezoeker aan dat men met de 

auto is gekomen. Het belangrijkste vervoersmiddel daarna is met 10 enquêtes, de trein. 35 enquêtes 

geven aan dat men via het internet op de hoogte is van het museum. Gemiddeld verblijft de 

bezoeker ongeveer 75 minuten in het museum. In verhouding met het (kleine) oppervlak van het 

museum, is de verblijfsduur hoog. Dit is een positief teken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collectie 

De vaste collectie heeft als doel om de geschiedenis van de vestingperiode van Coevorden te 

beschrijven en te illustreren. Ook in 2016 zijn er nieuwe collectiestukken toegevoegd. Middels een 

schenking is het museum nu eigenaar van de zogenaamde P-Kruik die halverwege de 20e eeuw door 

de schenker zelf, Dhr. F. Grooters, destijds is opgegraven nabij het kasteel van Coevorden. Er zijn 

daarnaast twee ruitersporen met wielen en een ruiterspoor met een punt aangeschaft door het 

museum. Het laatstgenoemde model hoort bij de eveneens twee aangekochte stijgbeugels. Dit zijn 

objecten die nog niet voorkwamen in de museumcollectie en dus een goede aanvulling zijn. De 

sporen en beugels komen uit de 14e en 15e eeuw. Deze exemplaren werden gevonden over de grens 

met Duitsland. Zowel de P-Kruik als de riddersporen waren te zien tijdens de tentoonstelling ‘Het 

enige kasteel van Drenthe’. 

 

Registratie 

In 2013 is gestart met het overzetten van de gehele collectie van de oude database naar een gratis 

versie van Adlib, het meest gebruikte systeem binnen de museumwereld. In 2014 is verder gegaan 

met deze registratie. Daarnaast is ook gestart met het op professionele wijze fotograferen van de 

collectie om de registratie zo compleet mogelijk te maken. Het op professionele wijze registreren van 

de collectie is van belang voor het behoud van de titel ‘Geregistreerd Museum’. In 2015 is een 

licentie voor Adlib basis aangekocht om de collectie op professionele wijze te registreren en is een 

werkervaringsplek ingesteld voor het registeren van de collectie in Adlib. In 2016 is deze registratie 

voortgezet. De verwachting is dat de totale registratie in de beleidsperiode 2017-2020 afgerond zal 

worden.   



 

Tentoonstellingen 

In 2016 waren naast de vaste collectie drie wisseltentoonstellingen te zien in het museum:  

‘Grenzenloos Straffen’, ‘Het enige kasteel van Drenthe’ en ‘Moderne Ridders’. Bij de ontwikkeling van 

de tentoonstellingen is gebruik gemaakt van materiaal van diverse archieven, museale instanties en 

personen uit de directe omgeving van het museum.  

 

‘Grenzenloos Straffen’ 

5 maart – 18 september 2016 

Al honderden jaren wordt er in onze regio over de grens samengewerkt tussen rechtbanken en 

justitie. Tijdens deze nauwe samenwerking kon voorkomen dat misdadigers deze grenspositie in hun 

voordeel zouden gebruiken. Daarnaast waren de begrenzingen van justitie in vroegere tijden heel 

anders dan heden. Eeuwenoud gewoonrecht, landsrecht en plaatselijke gerechtsheren bepaalden de 

straffen. Martelingen en “pijnlijk verhoor“ behoorden tot het standaard veroordelingsproces. In veel 

gevallen was er sprake van een snelle veroordeling, gevolgd door de beul, die aan de galg of met het 

rechtzwaard het bloederige handwerk verrichte.  

 

De tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’ nam de bezoeker mee in de wereld van het strafrecht in de 

periode 1500 tot 1800. De vele stukken (o.a. martelwerktuigen, gerechtsboeken, schilderijen en 

litho’s) uit archieven en musea van hier en over de grens, lieten de geschiedenis van het strafrecht in 

het grensgebied zien. De sporen van de gerechtshistorie waren ook buiten het museum te ontdekken 

door een bezoek te brengen aan de oude gerechtsplekken en terechtstellingsplaatsen die nog te 

vinden zijn in de gehele grensregio. Hiervoor was een speciale route samengesteld. 

 

De tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’ was een succesvolle samenwerking tussen het 

Emslandmuseum uit Lingen en het Stedelijk Museum Coevorden. Naast deze twee musea werkten 

een groot aantal andere musea in Nederland en Duitsland mee aan het project door het beschikbaar 

stellen van bruiklenen en ander materiaal. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij 

steun van Euroregio, Provincie Drenthe, het bundesland Niedersachsen, het Emslandse landschap, 

Landskreis Emsland en de steden Coevorden en Lingen. Burgemeester Bert Bouwmeester heeft de 

tentoonstelling officieel geopend. Tot en met 26 februari was de tentoonstelling te zien in het 

Emslandmuseum in Lingen.  

 

     
 

 

 



 

‘Het enige kasteel van Drenthe’ 

1 oktober 2016 – 2 april 2017 

Vanaf 1 oktober was er bij het Stedelijk Museum 

Coevorden de nieuwe tentoonstelling ‘Het enige kasteel 

van Drenthe’ te zien. In Coevorden staat namelijk het 

enige kasteel dat vandaag de dag nog te vinden is in de 

provincie Drenthe. Een unicum dus, een kasteel met een 

roerig verleden. Een kasteel dat in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw van de ondergang is gered en waarover 

verschillende theorieën zijn geweest met betrekking tot de 

bouw van het kasteel. De theorie dat het kasteel ooit een 

vierkant kasteel is geweest, stond centraal in deze 

tentoonstelling.  

 

Nieuwe inzichten hebben duidelijk gemaakt dat de 

verbouwingen van het kasteel in Coevorden, zoals men dat 

lang voor ogen heeft gehad, niet stroken met de 

werkelijkheid. Het kasteel is waarschijnlijk in een bepaalde 

fase een vierkant kasteel geweest met vier ronde of 

vierkante torens. Voormalig hoogleraren Jaap Renaud en 

Hans Janssen hebben in het verleden onderzoek verricht 

naar het uiterlijk en de betekenis van het kasteel in de Middeleeuwen. De tentoonstelling was 

gebaseerd op het promotieonderzoek van Diana Spiekout. Zij heeft voor dit onderzoek, betreffende 

kastelen in het Oversticht (Noordoost-Nederland), onder andere onderzoek gedaan naar het kasteel 

in Coevorden. Hierin onderzocht zij de rol tussen kastelen, het fysieke landschap en het 

machtslandschap tussen 1050 en 1450. De drie bouwfases: motte, uitgebouwde motte met ringmuur 

en vierkant kasteel werden in de tentoonstelling met behulp van maquettes verduidelijkt. Ook drie 

bisschoppen die een belangrijke rol hebben gespeeld in deze bouwgeschiedenis, Harbert van Bierum, 

Otto van Lippe en Frederik van Blankenheim komen aan bod.  

 

Alhoewel de kern van de tentoonstelling over de periode vóór 1450 ging, was er in de tentoonstelling 

ook aandacht geschonken aan de periode daarna. Wat gebeurde er in de latere eeuwen met dit 

kasteel, dat ooit één van de belangrijkste 

kastelen van Noordoost Nederland was? 

Hoe is het tot verval gekomen en wat 

kwam er kijken bij de restauratie van het 

kasteel? Dit zijn een aantal vragen die in 

de tentoonstelling beantwoord werden. 

De tentoonstelling werd geopend 

middels een rondleiding door Diane 

Spiekhout.  

 

 

 

 

 



 

Moderne Ridders 

5 november 2016- 1 oktober 2017 

Vanaf 5 november is er een kleine tentoonstelling te bezichtigen bij 

het Stedelijk Museum Coevorden. Het gaat om de vitrine 

tentoonstelling ‘Moderne Ridders’. Achter in het museum staat een 

grote vitrine waarin thema’s uit de museumcollectie jaarlijks worden 

uitgelicht. De nieuwe expositie sloot aan bij de grote 

overzichtstentoonstelling ‘Het enige Kasteel van Drenthe’. De 

expositie in de vitrine behandelt de overeenkomsten en verschillen 

tussen de Middeleeuwse Ridder en de huidige politieman, 

brandweerman en militair, oftewel: de zogenaamde ‘moderne ridder’. 

Het blijkt dat zowel qua uiterlijkheden als inhoudelijke functies elke 

‘moderne ridder’ op zijn manier overeenkomsten heeft met de 

statusgerichte ridder uit de Middeleeuwen, bij wie het Christelijk 

geloof en het uitvoeren van nobele daden hoog in het vaandel 

stonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteiten 
Met de opening van het nieuwe museum heeft de organisatie ingezet op een groot aantal 

publieksevenementen. Hiermee wil het museum haar positie binnen de samenleving van Coevorden 

sterker maken en verder uitbouwen. Samenwerking met lokale partners bij de organisatie van deze 

activiteiten is van groot belang. In 2016 heeft het museum onder andere samengewerkt met: 

Coevorder Handelsvereniging, Theater Hofpoort, Bibliotheek Coevorden, Historische vereniging 

Coevorden, ToReCo, diverse amateurkunstverenigingen en entertainers, Emslandmuseum in Lingen 

(Duitsland), Senior Rechter Fred Sieders, Diana Spiekhout (Rijksuniversiteit Groningen), 

Garnizoensdag Coevorden, Het kasteel Coevorden en Heeren van Coevorden.  

 

Voorlezen in de Gansehof: 7, 23 en 31 januari 

In het kader van de tentoonstelling ‘Coeverse Kinderboeken’ in het Stedelijk Museum Coevorden 

werden er diverse voorleesactiviteiten georganiseerd. Maaike Tromp las voor uit De Gorgels van 

Jochem Myjer in de Gansehof. Spekkies, limonade en een grote berg zitkussens stonden klaar. Na het 

voorlezen konden de kinderen zelf hun eigen Gorgel maken. 

 

Workshop ‘Hoe schrijf ik een verhaal (9-12) jaar’: 20 januari 

In het kader van de tijdelijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum Coevorden ‘Coeverse 

Kinderboeken’ en de daaraan verbonden verhalenwedstrijd, organiseerde de Bibliotheken gemeente 

Coevorden en het Stedelijk Museum Coevorden een schrijfworkshop voor kinderen. De workshop 

werd gegeven door Annet Huizing die een Zilveren Griffel won voor het boek ‘Hoe ik per ongeluk een 

boek schreef’. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar konden meedoen aan de workshop en de 

verhalenwedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurnacht: De Nacht heeft 1000 ogen: 5 februari 

Dichters, schilders, fotografen, filmers en componisten hebben zich altijd laten inspireren door de 

donkere uren. Dat de nacht anders klinkt is bij iedereen bekend: verstild, soms geladen, dromerig en 

illusionair. De sfeer in een nachtclub is nu eenmaal anders dan in een zonovergoten theetuin. 

Bovendien herbergt de nacht geheimen die soms het daglicht niet kunnen verdragen…  

Op 5 februari organiseerden Theater Hofpoort en het Stedelijk Museum Coevorden ‘De nacht heeft 

1000 ogen’.  De nacht nam de bezoeker mee in een duister avontuur gevuld met beeldende kunst, 



 

film, fotografie, muziek, dans en poëzie. Op een bijzondere locatie na zonsondergang bracht 

Muziekensemble I Compani met woord, beeld en experimentele jazz een prachtige muzikale ode aan 

de nacht. Het was een nacht vol van nachtelijke snacks, een Silent Disco, vuurspuwers, cocktails, 

nachtfotografie, modeshows, kunstenaars live aan het werk, nachtpoëzie en andere nachtelijke 

zaken.  

 

 

Museumweek: 18 en 19 april 

Het evenement Museumweek had als thema ‘Ons echte goud’. Het Stedelijk Museum Coevorden 

was tijdens de Museumweek te bezoeken voor slechts € 2,50. Daarnaast werden er rondleidingen 

gegeven in het Kasteel van Coevorden in context van de tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’.  

 

Verhalenwedstrijd Coeverse Kinderboeken en presentatie Coeverse Kinderboek: 11 juni  

In context van de tentoonstelling ‘Coeverse kinderboeken’ was er een verhalenwedstrijd 

georganiseerd door het museum. Op 11 juni werden de winnaars bekend gemaakt en de 

gebundelde verhalen gepresenteerd. Zo’n 21 verhalen werden ingezonden voor de wedstrijd. Een 

deskundige jury, bestaande uit het Stedelijk Museum Coevorden (Lambert Hans en Sandra Muller, 

een ‘Coevorderverhalenkenner’ (Erik Mijnheer), de Bibliotheken Coevorden (Carla Boers), The Read 

Shop Coevorden (Harm Jan Veenstra) en De Nieuwe Veste (Heidi Renting), las alle verhalen gelezen 

en koos uiteindelijk vier verhalen. De verhalen zijn geïllustreerd door Esther van den Berg en 

samengebonden in een door Trillend Huis vormgegeven boek.  

 

 
 



 

Lezing Fred Sieders: 29 juni 

In context van de tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’ werd er een lezing gegeven door Fred 

Sieders. De tentoonstelling ging o.a. in op het voormalige justitiële systeem waarin marteling en 

opsluiting behoorden tot de gebruikelijke middelen van rechtvaardigheid. Zelfs de veroordelingen 

door de rechter uit die tijd waren niet mals: lijfstraffen waren gemeengoed, executies aan de galg, 

met het zwaard of, in het bijzonder wreed, om het wiel. In de lezing ging dhr. Sieders verder in op de 

achtergrond van de tentoonstelling en bood hij inzicht in de (soms bloederige) historie van ons 

rechtssysteem. Fred Sieders uit Oosterhesselen is sinds 2010 Senior Rechter bij de rechtbank in 

Leeuwarden. Rechtshistorie is één van de persoonlijke interesses van hem. Voor de tentoonstelling 

‘Grenzenloos Straffen’ werkte hij samen met Gerrit Kleis aan de teksten van het magazine. 

 

Rondleidingen in het Kasteel 24 en 28 augustus, 10 september (Duits) 

In context van de tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’ zijn er door diverse gidsen van het museum 

rondleidingen gegeven in het Kasteel van Coevorden, waarin o.a. ingegaan werd op de straffen die 

uitgevoerd werden in het kasteel. Op 10 september werd de rondleiding in het Duits gegeven. 

 

Uitdag: 3 september  

Op 3 september waren er weer volop activiteiten in het centrum van Coevorden tijdens de Culturele 

Uitdag: “Coevorden heeft Smaak”. Het Stedelijk Museum Coevorden is een van de kernpartners van 

de organisatie van deze dag. Het Stedelijk Museum in Coevorden heeft twee echte ridders gevraagd 

of ze samen met de aanwezige kinderen een kasteel wilden bouwen op de markt. Het kasteel werd 

ongeveer 7 bij 7 meter groot en bestond uit allemaal beschilderde witte dozen. Kinderen konden 

tussen 13.00 en 17.00 uur meehelpen met bouwen. De Ridders van de IJssel gaven tijdens het 

bouwen ook uitleg over de onderdelen van het kasteel, de bewoners van het kasteel en het leven in 

de middeleeuwen. De Uitdag was, wegens financiële onzekerheid bij de Centrum Handels Vereniging, 

dit jaar kleiner van opzet.  

 

Open Monumentenweekend: 10 en 11 september 

Het thema van de Open Monumentenweekend 2016 was Symbolen en Iconen. Behalve dat het 

Stedelijk Museum Coevorden op 10 en 11 september de hele dag gratis geopend was, was er op 11 

september ook een voorstelling van de Vertelketel. Herman Kruize vertelde, verkleed in 

middeleeuws kostuum, diverse verhalen waarin iconen van Coevorden zijn verwerkt. Zoals ganzen en 

historische Coeverse figuren die zich begaven in netelige situaties of die opmerkelijke gebeurtenissen 

mee hebben gemaakt. 

 

 



 

Lezing Ger Kleis Grenzenloos Straffen, Historische dag: 1 oktober 

In samenwerking met de Historische Vereniging Coevorden en in context van de tentoonstelling 

‘Grenzenloos Straffen’ werd er een lezing gegeven door Ger Kleis over het militaire strafrecht in 

Coevorden, regels, straffen en gebouwen. De lezing vond plaats in het Hervormd 

ontmoetingscentrum. 

 

Oktobermaand Kindermaand: 1 tot en met 30 oktober 

Tijdens de Oktobermaand Kindermaand werden gedurende de hele maand oktober diverse 

activiteiten voor kinderen aangeboden in het museum. Onder begeleiding van de Coevordense 

striptekenaar Herman Roozen leerden kinderen striptekenen. Ridders en Hofdames speelden de 

hoofdrol in de gemaakte strips. De workshop was op zaterdag 8 oktober.  

Op zondag 16 en 23 oktober was er een speciale rondleiding in het Kasteel van Coevorden voor 

opa’s, oma’s en hun kleinkinderen. Op zaterdag 29 oktober mochten kinderen onder begeleiding van 

een aantal vrijwilligers van het museum gaan knutselen. De kinderen maakten hun eigen 

wapenschilden en hofdameshoeden.  

 

Museumdiner: 6 november 

Ook dit jaar organiseerde het museum een historisch diner. Het diner in het museum sloot dit jaar 

aan bij de tentoonstelling ‘Het enige kasteel van Drenthe’ met een waar kasteeldiner. In de 

bijzondere sfeer van het Arsenaal genoot men van vier culinaire gangen die de chef-kok van het 

Design Hotel Kasteel Coevorden verzorgde. Troubadour Fabela zong vrolijke liederen op luit en 

draailier en vertelde vermakelijke verhalen. Het museumdiner was een samenwerking tussen het 

Stedelijk Museum Coevorden, Theater Hofpoort en Design Hotel Kasteel Coevorden. Dit was de 

laatste editie van het Museumdiner, omdat gebleken is dat deze activiteit twee jaar achter elkaar 

financieel gezien niet uit kan. Er werden te weinig kaarten verkocht, waardoor de kosten niet werden 

gedekt.  

 

 
 

 

Ganzenmarktwandeling: 13 november 

In samenwerking met het Stedelijk Museum Coevorden organiseerde de Tourist Info Coevorden op 

zondag 13 november een Ganzenmarktwandeling in combinatie met een kort bezoek aan het 

museum. Een gids vertelde over de 1000 jarige historie van de vestingstad, de architectuur, de 

monumenten en natuurlijk de vele anekdotes over Coevorden. Tijdens de wandeling gaf gids 

Lambert Hans ook extra aandacht aan de geschiedenis van de Ganzenmarkt.  



 

Educatie 
 

Lespakketten 

Het Stedelijk Museum Coevorden beschikt sinds 2014 over 3 lespakketten voor het basisonderwijs: 

groep 3/4, 5/6 en 7/8.  Ieder pakket bestaat uit een voorbereidende les op school, een les in het 

museum en een reflectieles op school en heeft een eigen thema dat aansluit op het curriculum van 

het onderwijs. In het museum gaan de leerlingen actief aan de slag met het thema en de collectie 

van het museum. Ook maken leerlingen kennis met het ArcheoLAB waar zij zelf aan de slag kunnen 

met archeologische voorwerpen. In 2016 bezochten 337 leerlingen uit het basisonderwijs het 

museum voor diverse projecten. 

 

Kick-off project Buitenvree 

Basisschool Buitenvree en het Stedelijk Museum Coevorden werkten samen aan een groot project 

over archeologie. Leerlingen van drie verschillende klassen gingen 5 weken onder begeleiding van 

vrijwilligers van het museum aan de slag met verschillende thema’s. Het totale project liep van 8 

maart t/m 14 april. Ieder week werkten de leerlingen drie middagen aan een thema zoals 

bijvoorbeeld Koken, Vrije Tijd en Het Kasteel. Bij alle thema’s waren archeologie en de 

archeologische vondsten uit Coevorden het uitgangspunt voor de lessen. De docenten hebben van 

het museum materiaal gekregen waarmee ze de eerste twee dagen aan de slag konden. Op de 

donderdagmiddag was er elke week een praktijkmiddag. Op die middagen gingen de leerlingen 

koken bij Casa Delicias, kregen ze een rondleiding in het museum en het kasteel en was er een 

middag met historische kinderspelen. In de laatste week van het project hebben alle klassen een 

eigen museum op school ingericht. Het project werd afgetrapt op 8 maart met een archeologische 

middag op school. De verschillende onderdelen van het project zijn na afloop van het project ook 

beschikbaar gesteld voor andere scholen in de gemeente Coevorden.  

 

Schepje van Stevin 

Vorig jaar augustus kwam het Stedelijk Museum Coevorden bij het Technasium van De Nieuwe Veste 

met een bijzondere vraag: “Zouden jullie voor ons het schepje van Stevin kunnen maken?” Het 

schepje, ook wel de ‘Spabijlhou’ is gebruikt door het leger van Prins Maurits in 1592 om de stad terug 

te veroveren op de Spanjaarden. Het museum had alleen de beschikking over een tekening maar 

resten van een schepje waren helaas nooit gevonden. Het Technasium nam de uitdaging enthousiast 

aan en na een bezoek aan het museum gingen de leerlingen enthousiast aan het werk. Op 9 februari 

werd het resultaat gepresenteerd. Bijzonder aan het schepje is dat het verwisselbare opzetstukken 

heeft waardoor het gebruikt kan 

worden als schep, bijl en houweel. 

Naast deze functies presenteerden de 

leerlingen ook een nieuwe versie van 

het schepje waarin ze functies 

toevoegden of aanpassingen deden 

aan het materiaal. Het ontwerp van 

Wouter Heidemans, Milou Membre en 

Quinn van Ringen kwam uiteindelijk 

uit de bus als het schepje dat het 

dichtst bij het origineel kwam. Het 



 

schepje is daarom opgenomen in de collectie van het museum en is voortaan te zien in de vaste 

presentatie van het museum. 

 

Speurtocht 

In 2016 is de opzet voor een nieuwe speurtocht gemaakt. Het is een boekje met informatie en 

opdrachten, waarmee kinderen zelfstandig en spelenderwijs de historie van Coevorden verkennen. 

De speurtocht wordt vanaf 2017 gratis verspreid.  

 

Spreekbeurtpakket 

Er is door de museumdocenten een spreekbeurtpakket ontwikkeld. Deze kan uitgedeeld worden aan 

kinderen die een spreekbeurt willen houden over het museum of de geschiedenis van Coevorden.  

 

CultClash 

Op donderdag 22 en vrijdag 23 september hebben scholieren van de Nieuwe Veste kennis gemaakt 

met cultureel Coevorden tijdens de CultClash. 125 scholieren van de Nieuwe Veste bezochten het 

museum tijdens de ‘Cult Clash’. Op verschillende plekken in het centrum organiseert De 

Kunstbeweging Emmen in samenwerking met diverse culturele instellingen activiteiten voor de 

jongeren. Van breakdance tot historie, van theater tot beeldende kunst. De opening vond plaats in 

Theater Hofpoort. In het Stedelijk Museum Coevorden werden de leerlingen door docent Jannes 

Koetsier uitgedaagd om hun historische kennis te testen aan de hand van het grote geschiedenisspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrangementen 
De volgende nieuwe arrangementen zijn uitgezet in 2016: 

• Combi-ticket Emslandmuseum Lingen en Stedelijk Museum Coevorden, tijdens de 

tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’. 

• Combi-ticket tussen Museum Thijnhof en Stedelijk Museum Coevorden en een combi-ticket 

tussen Museum Thijnhof, Stedelijk Museum Coevorden en Beeldentuin in Gees. 

• Kasteelarrangement (lunch en entree) Stedelijk Museum Coevorden en het Kasteel in 

Coevorden, tijdens de tentoonstelling ‘Het enige kasteel van Drenthe’.  

• Arrangement met het Smalspoormuseum in Erica: een bezoek aan het Stedelijk Museum 

Coevorden gecombineerd met het Smalspoormuseum. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communicatie 
Website en sociale media 

De website van het Stedelijk Museum Coevorden is in 2016 11.603 keer bezocht. Dit waren 9250 

unieke bezoekers die gemiddeld 1:48 minuten op de website verbleven. Onder deze online 

bezoekers waren ook 381 Duitse bezoekers. Naast de website is het museum online 

vertegenwoordigd op zowel Facebook als Twitter met respectievelijk 604 volgers en 623 likes op 

Facebook en 530 volgers op Twitter. 

 

 
 

Pers 

Het museum heeft in 2016 30 persberichten verstuurd. De persberichten werden geplaatst door 

lokale media in zowel de papieren als de digitale versie. Zowel RTV Drenthe, Dagblad van het 

Noorden, Coevorden Huis aan huis, De Toren, De Zuidoosthoeker en De Krant van Coevorden hebben 

in 2016 regelmatig aandacht besteed aan activiteiten van het museum.  

 

Het museum is bij het TV-programma ‘Hallo Nederland’ van omroep MAX op 22 december in een TV-

item verschenen vanwege de ijzerkoekenopstand. Ook RTV Drenthe heeft in het programma 

‘Strunen’ aandacht geschonken aan het museum. Via een radio-interview van RTV Drenthe, die 

plaatsvond op 27 augustus, zijn Sandra Muller en Ger Kleis geïnterviewd vanwege ‘Grenzenloos 

Straffen’.   

 

Vanwege de tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’ is er ook in de Duitse media aandacht geschonken 

aan het Stedelijk Museum Coevorden, niet alleen m.b.t. persberichten maar ook via de TV. Zo heeft 

in de week van 26 september 2016 de Duitse televisiezender NDR Fernsehen gefilmd in het museum 

en in het Kasteel van Coevorden, alsook in Emslandmuseum Lingen. Het item ging over de 



 

tentoonstelling ‘Grenzenloos Straffen’ en o.a. Andreas Eyinck en Ger Kleis hebben een interview 

gegeven. Dit item werd uitgezonden op 8 oktober in NDR Nordtours. 

 

Het museum maakt daarnaast gebruikt van agenda’s en diverse gratis en betaalde advertentie 

mogelijkheden via magazines, kranten en online publicaties. Voorbeelden zijn het magazine van 

Magisch Drenthe, Geschiedenis Magazine en Uitservice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personele situatie op 31 december 2016 
 

Vrijwilligers 

Frits Lobbes, Lambert Hans, Ger Kleis, Alexander Moes, Ellen v/d Scheer, Dieneke Nagtegaal, Jan 

Schatens, Henk Gies, Ria Oosterlaar, Marinus Oost, Janny Zijlstra, Siebe de Roos, Henk Sijbom, 

Thijmen v/d Wielen, Bertus Wessel, Lucie Robben, Annie v/d Broek, Corry Snieder, Dennis Staas, 

Tineke Noppers. 

 

Werkervaringsplaatsen 

Helga van der Veen, Irma Wessels, Arie Driehuizen 

 

Stagiaire 

Melissa Veurink 

 

Directeur 

Stefanie Horneman-Ottens 

 

Bestuur  

Joop Mooij (voorzitter) 

Ger Vos (penningmeester) 

Annemarie Splinter (secretaris) 

Ger Kleis (Historicus en Historisch Adviseur) 

Ineke den Hollander (bestuurslid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financiën 
 

Uit het financieel jaarverslag van 2016 blijkt, dat ondanks dat het museum een structurele subsidie 

krijgt van de gemeente, het grootste gedeelte van deze subsidie direct weer uitgegeven wordt aan 

huur van het pand (dat eigendom is van de gemeente) en aan salariskosten. Hierdoor blijft slechts 

een klein deel over voor de daadwerkelijke exploitatie van het museum.   

 

Opvallend is het grote verlies dat dit jaar gemaakt is. Dit is grotendeels te wijten aan de subsidie van 

Eurregio, Interreg V A-Kaderproject die nog niet uitbetaald is, omdat het project verspreid is over 

2016-2017. Deze zal (als de verantwoording akkoord is) in 2017 worden verrekend. 

 

In het beleidsplan van 2017-2020 is aangegeven onder het hoofdstuk ‘Meerjarenbegroting 2017-

2020’ dat de komende jaren de huur, onderhoud en salariskosten zullen blijven stijgen. Wanneer de 

gemeentelijke subsidie gelijk blijft, evenals de ander inkomsten, zal het museum elk jaar steeds meer 

moeten bezuinigen op de tentoonstellingen. Het is dus van belang dat het museum in gesprek blijft 

met de gemeente en andere subsidiegevers om haar toekomst en uitvoering van de 

(tentoonstellings)activiteiten te kunnen waarborgen. 

 

 


