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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van het Stedelijk Museum Coevorden over 2017. U kunt zien dat er veel 
gebeurd is. Niet alleen is er een aantal tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, maar ook op 
andere terreinen vonden activiteiten plaats. 
 
Door al deze activiteiten, vaak in samenwerking met de plaatselijke middenstand, krijgt het museum 
een stevigere positie binnen de gemeente. Van belang daarbij is dat veel tentoonstellingen 
betrekking hebben op de geschiedenis van Coevorden. Het is dan ook duidelijk dat het museum een 
goede partner kan zijn voor de gemeente bij de inrichting van het centrum. 
 
De educatieve taken van het museum zijn eveneens belangrijk. Zo worden er onder andere lessen 
voor de scholen gemaakt, leerlingen bezoeken het museum, er worden speciale 
kinderkasteelrondleidingen georganiseerd en diverse jeugdactiviteiten.  
 
Dit klinkt allemaal positief, toch zijn er ook problemen. Aan het einde van het jaarverslag kunt u lezen 
over de financiële positie van het museum. Het is te hopen dat hier een goede oplossing voor komt. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 

Joop Mooij (voorzitter) 

 

 

  



 

Inleiding 

In het ‘Jaarverslag 2017’ van het Stedelijk Museum Coevorden leest u niet alleen welke jaarlijks 

terugkerende activiteiten het museum heeft georganiseerd maar ook welke nieuwe producten en 

activiteiten er zijn geïntroduceerd. 2017 is het eerste jaar van de beleidsperiode 2017-2020, een 

periode van voortzetting en verandering.  

 

Uit het verslag blijkt dat wij streven naar een uitstraling van een eigentijds, innovatief en 

professioneel museum dat betrokken is bij de omgeving en altijd op zoek is naar nieuwe 

samenwerkingsprojecten. Het IJzerkoekenoproer-project is hier een mooi voorbeeld van. Dit project 

staat gepland voor 2018, maar de voorbereidingen hiervoor zijn in 2017 al gestart, in samenwerking 

met Theater Hofpoort en Jeugdtheater Garage TDI.  

 

Dat het museum gewaardeerd wordt blijkt uit de nominatie van het museum voor de titel ‘Het 

leukste uitje van Drenthe 2018’ door ‘Het land van de ANWB’. Daartegenover staat dat het museum 

in 2017 ook een aantal tegenvallers heeft gehad. Zo waren er problemen met de website, zijn een 

aantal activiteiten afgelast en kampten we met flinke lekkages in het pand. Voor het laatstgenoemde 

moesten wij regelmatig een beroep doen op de gemeente.  

 

De bezoekersaantallen en diverse bezoekersgroepen worden besproken in de eerste paragraaf van 

dit jaarverslag. In dit opzicht was 2017 een mooi jaar: het bezoekersaantal was hoger dan in 2016. 

Vervolgens behandelen we de nieuwe toevoegingen aan de collectie en de stand van zaken met 

betrekking tot de registratie. Daarna volgt een overzicht van de tentoonstellingen en activiteiten. 

Bijzonder was de allereerste Garnizoensdag, een groot evenement dat het museum samen met de 

Stichting Garnizoensdag en andere lokale partijen heeft georganiseerd. 

 

De educatieve producten en projecten die in 2017 zijn uitgevoerd, worden in het daaropvolgende 

hoofdstuk beschreven. Ook in 2017 heeft het museum weer nieuwe arrangementen uitgezet die 

aantrekkelijk zijn voor zowel lokale bewoners als de toeristen. Tot slot wordt er een toelichting 

gegeven op de communicatiemiddelen van het museum, de personele situatie en in de laatste 

paragraaf een inhoudelijke toelichting op de financiële jaarrekening, die samen met het jaarverslag 

wordt ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bezoekers 
In 2017 bezochten in totaal 5204 bezoekers het museum. Dit zijn 160 bezoekers meer dan in 2016. 

Dit is vooral te verklaren door nieuwe evenementen zoals de Garnizoensdag, waarbij men gratis het 

museum kon bezoeken. Ook de komst van meerdere schoolklassen voor het educatieprogramma 

‘Museumschatjes’ heeft een positief effect gehad op de aantallen. 

 

Bezoekersaantallen 2017 per maand  
Maand Aantal 

Januari 243 
Februari 590 
Maart 579 
April  485 
Mei  332 
Juni 342 
Juli  447 
Augustus 607 
September 696 
Oktober  411 
November 303 
December 169 
Totaal 5204 

 

In de maanden augustus en september mocht het museum de meeste bezoekers ontvangen. Ook 

februari en maart waren drukke maanden. In deze maanden was het vakantie, waren er (grotere) 

evenementen en werd het museum bezocht door scholen. Januari en december zijn veruit de 

rustigste maanden, vanwege de kerstvakantie en minder georganiseerde activiteiten in deze 

maanden. 

 

Bezoekersaantallen per categorie 

 

Groep Aantal 

Gratis 451 

Volwassen 607 

65+ 391 

Studenten 16 

0 t/m 12 jr 141 

13 t/m 18 jr 18 

MK 2218 

Groepen 997 

Bieb 23 

Icom 3 

Vrienden 26 

Vrijw.pas 8 

Diversen 305 

  

  

  

Totaal 5204 
 



 

In de grafiek ‘Bezoekersaantallen per categorie’ is te zien dat de groep ‘Museumkaart’(MK) veruit het 

grootste is. Daarna volgen ‘Groepen’, ‘Volwassenen’ en ‘Gratis’. Omdat het feit dat het museum een 

geregistreerd museum is, mogen wij het de museumkaart accepteren. Het is dan ook van essentieel 

belang dat het museum de certificering als geregistreerd museum behoudt. Het museum ontvangt 

van de Museumvereniging een vergoeding per bezoeker die de museumkaart gebruikt. 

 

Bezoekersenquête 

Sinds augustus 2016 is het museum begonnen met het afnemen van enquêtes onder de bezoekers. 

In 2017 zijn er in totaal 105 enquêteformulieren ingevuld, met een gemiddeld cijfer van een 8. 

Gemiddeld verbleven de bezoekers ruim 78 minuten in het museum. Daarnaast valt op dat het 

grootste gedeelte van de bezoekers met de auto komt en via internet bekend is geraakt met het 

museum. Ook de herkomst van de bezoekers die de enquête hebben ingevuld, is te herleiden. De 

grootste groep bezoekers komt uit de regio Zuid-Holland. 

 

Start online kaartverkoop 

Eind 2017 is het museum begonnen met het verkopen van online e-tickets. Hiervoor hebben wij de 

samenwerking opgezocht met Kaartjes.nl. Via hun online platform en onze eigen website kan men 

voorafgaand aan een bezoek alvast een kaartje kopen en uitprinten.  

Vooralsnog hebben bezoekers geen gebruik gemaakt van dit medium door de bezoekers maar de 

verwachting is dat dit in de toekomst steeds vaker het geval zal zijn. Het museum zet hier mee in op 

een hedendaags entreemiddel dat steeds belangrijker zal worden.  

 

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

beschrijven en te illustreren. Het museum heeft als taak om deze collectie te behouden, te beheren 

en eventueel aan te vullen. Ook in 2017 zijn er nieuwe collectiestukken toegevoegd in de vorm van 

schenkingen: 

• Theelepeltje van Stegeman Coevorden, destijds juwelier-horlogier. Geschonken door J. de 

Jager-Schuurman. 

• Sikkel, eind 19e eeuw. Geschonken door G. Kleis. 

• Frans Baayens, schilderij van het Gouverneurshuis, olieverf op doek 40 x 50 cm. Geschonken 

door A. Verstegen-Ponsen.  

• Uniform Rijkspolitie, adjudant (groepscommandant Schoonebeek-Dalen), laatst gedragen 

1985. Geschonken door Hr. Luinge.  

• Kanonskogel gevonden tijdens rioolwerkzaamheden aan de Burgermeester Feithsingel, 

opgegraven op ca. 70 cm diep. Geschonken door J. Jonkeren.  

• 3 knikkers en een kruikje van steengoed voor medicijnen, laatstgenoemde uit circa 1875. 

Geschonken door T.M. Huisman. 

• Ganzenroer, 18e eeuw. Geschonken door G. Kleis.  

 

Dit zijn objecten die nog niet voorkwamen in de museumcollectie en zijn daarom een goede 

aanvulling.  

 

Registratie 

Het op een 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 juiste 

wijze te registreren en is een werkervaringsplek ingesteld voor het registeren van de collectie in 



 

Adlib. Omdat de werkervaringsplaatsfuncties veelal van kortstondige aard bleken te zijn, is in 2017 

besloten om hierbij ook een vrijwilliger in te zetten die de continuïteit van de registratie kan 

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

worden. 

 

Tentoonstellingen 
In 2017 waren, naast de vaste collectie, zes wisseltentoonstellingen te zien in het museum. Twee 

daarvan zijn al in 2016 gestart: ‘Het enige kasteel van Drenthe’ en ‘Moderne Ridders’. In 2017 zijn  

‘Voorwerpen met een verleden’, ‘Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de eeuwen heen’, 

‘Het Landrecht van Drenthe van 1412’ en ‘Frits Meppelink: de tekenaar’ te zien geweest. Bij de 

inrichting van de tentoonstellingen is gebruik gemaakt van materiaal uit diverse archieven, museale 

instanties en particuliere collecties.  

 

‘Het enige kasteel van Drenthe’ 

1 oktober 2016 – 2 april 2017 

Op 1 oktober 2016 startte de tentoonstelling ‘Het enige kasteel van Drenthe’. In Coevorden staat 

namelijk het enige kasteel dat vandaag de dag nog te vinden is in de provincie Drenthe. De theorie 

dat het kasteel ooit een vierkant kasteel is geweest, stond centraal in deze tentoonstelling. De 

tentoonstelling was gebaseerd op het promotieonderzoek van Diana Spiekhout. Zij heeft voor dit 

onderzoek over 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. Alhoewel de kern van de tentoonstelling over de periode 

vóór 1450 ging, werd er ook aandacht geschonken aan de periode daarna.  

 

Voor deze tentoonstelling is er onder andere samengewerkt met diverse particuliere bruikleengevers 

en met Stichting Molen Fortuna Noordhoorn, Noordelijk Archeologisch Depot Nuis, Gemeentearchief 

Coevorden, Emslandmuseum Lingen, Stadsarchief Kampen, Nederlandse Kastelen Stichting, Utrechts 

Archief, Historisch Centrum Overijssel en het Kasteel van Coevorden. 

 

‘Moderne Ridders’ 

5 november 2016 - 1 oktober 2017 

Vanaf 5 november was er een kleine tentoonstelling ‘Moderne Ridders’ te bezichtigen. De nieuwe 

expositie sloot aan bij de grote overzichtstentoonstelling ‘Het enige Kasteel van Drenthe’. De 

expositie behandelde de overeenkomsten en verschillen tussen de Middeleeuwse Ridder en de 

huidige politieman, brandweerman en militair, de zogenaamde ‘moderne ridder’. Er werden 

verschillende collectiestukken van het museum getoond. 

 

‘Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de eeuwen heen’ 

15 april 2017 – 10 september 2017 

Vanaf zaterdag 15 april was de tentoonstelling ‘Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de 

eeuwen heen’ te bezichtigen in ons museum. Na een eerste historische achtergrondschets over de 

algemene ontwikkeling op architectonisch gebied in Coevorden werd een aantal panden nader 

uitgelicht. Hiervoor was een top 10 samengesteld: vijf panden uit de periode 1600 tot circa 1850 en 

vijf panden van na 1850. Deze panden werden in een (kunst)historische context geplaatst. Daarbij 

werd tevens verklaard waarom het pand uniek is voor de stad Coevorden. Door deze tentoonstelling 

te organiseren in combinatie met rondleidingen, een fotowedstrijd en een fotoroute door de stad 

wilde het museum de bewustwording van de mooie gevels en bijzondere panden bij zowel de 



 

bewoners als de bezoekers van Coevorden stimuleren. Daarmee paste deze tentoonstelling in de 

context van het project ‘Stad als Museum’.  

 

Voor deze tentoonstelling is samengewerkt met particuliere bruikleengevers, Gemeentearchief 

Coevorden, Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden, RHC Groninger Archieven, 

Drents Archief, Gemeentearchief Coevorden, Kasteel Coevorden, Stadscafé Vancouver, 

De Nederlands Hervormde Kerk, Doevelaar Haarmode, Kappers op 6, Sint Willibrorduskerk, Domesta,  

Waterschap Velt en Vecht, Architectenbureau Alberts & van Huut, RCE Amersfoort, Stadsarchief 

Amsterdam, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Venster Architekten. 

‘Frits Meppelink: de tekenaar. Studies en schetsen tussen 1900 en 1906’ 

23 september 2017 – 1 april 2018 

Franciscus Meppelink werd geboren op 9 april 1878 en stierf op 12 oktober 1959 in De Schutse, het 

Hervormde bejaardenhuis in zijn geboortestad. 

Deze Coevorder kunstenaar heeft een eenzelvig, 

maar avontuurlijk bestaan geleid. Circa 30 

tekeningen van deze begaafde tekenaar werden 

voor het eerst in een museale omgeving 

geëxposeerd. De tekeningen komen uit Haarlem 

waar hij een kunstopleiding heeft gevolgd. De 

tekeningen zijn ter beschikking gesteld door een 

particulier en werden deels te koop 

aangeboden. De opbrengst zal deels ten goede 

komen voor een aankoopbudget van het museum. De collectie bestaat onder andere uit studies en 

vrije schetsen van landschappen, boerderijen, modelstudies en Bijbelse scènes. Tekstueel is de 

tentoonstelling aangevuld met belangrijke én nieuwe informatie over Meppelinks leven en werk.  
 

Voor de totstandkoming van deze tentoonstelling is er samengewerkt met een particuliere 

bruikleengever, Gemeentearchief Coevorden, Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt 

Covorden, Drents Archief, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Arti et Amicitiae. 



 

 ‘Het Landrecht van Drenthe van 1412’ 

23 september 2017 – 23 september 2018 

De oudste grondwet van Drenthe is het Drentse Landrecht uit 1412, is een eeuwenoud stuk uit de 

collectie van het Drents Archief. In dit document zijn de afspraken tussen de bisschop van Utrecht, 

Frederik van Blankenheim (de landsheer) en de Drenten vastgelegd. Eén van de afspraken was dat de 

Drenten zelf mochten rechtspreken en wetten en willekeuren mochten vaststellen.  

 

Dit belangrijke document is lang onleesbaar 

geweest omdat het door de eeuwen heen in 

honderden stukjes uiteengevallen is. In 2017 

is het stuk gerestaureerd door het Drents 

Archief. Vanaf 27 september was het 

document in het Drents Museum te 

bezichtigen. In het Stedelijk Museum 

Coevorden is gedurende een jaar een kleine 

expositie hierover ingericht en zijn er diverse 

archeologische vondsten uit deze roerige 

periode te zien.  

 

Dit project is tot stand gekomen met 

financiële bijdragen van: Provincie Drenthe, 

NOT fonds, Hendrik Mullerfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Gratama Stichting en in 

samenwerking met het Drents Archief, Drents Museum en het Noordelijk Archeologisch Depot in 

Nuis.  
 

‘Voorwerpen met een verleden’ 

7 oktober 2017 – 21 januari 2018 

In oktober 2017 is het 75 jaar geleden dat Joodse Coevordenaren door de Duitse bezetters afgevoerd 

werden naar Kamp Westerbork. Deze verschrikkelijke deportatie vond plaats in de nacht van 2 op 3 

oktober 1942. Aangezien destijds een kwart van de bevolking in Coevorden Joods was, heeft de 

deportatie een groot gat in de Coeverse samenleving achtergelaten.  

Samen met de Stichting Synagoge van Coevorden en andere (cultuur)historische instellingen, 

herdacht het Stedelijk Museum Coevorden deze gebeurtenis. De tentoonstelling van het museum 

toonde voornamelijk attributen die herkenbaar zijn voor de joodse cultuur en voorwerpen waarvan 

de sporen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk afleesbaar zijn. De objecten kwamen grotendeels 

uit de eigen collectie van het museum, maar er is ook samengewerkt met de Stichting Synagoge 

Coevorden, particuliere bruikleengevers en Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden. 
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Activiteiten 
Met de opening van het nieuwe museum hebben wij ingezet op een groot aantal 

publieksevenementen. Hiermee willen wij de positie van het museum 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 2017 hebben wij samengewerkt met: Coevorder 

Handelsvereniging, Theater Hofpoort, Bibliotheek Coevorden, Historische vereniging Coevorden, 

ToReCo, diverse amateurkunstverenigingen en entertainers, Emslandmuseum in Lingen (Duitsland), 

Stichting Garnizoensdag Coevorden, Stadscafé Vancouver, Café Candia, Heeren van Coevorden en 

vele anderen. Wegens te weinig aanmeldingen zijn er in 2017 twee activiteiten afgelast. De meeste 

activiteiten zijn echter in grote getale bezocht. 

 

(Kinder) Kasteelrondleidingen: 29 januari, 19 februari, 15 en 22 oktober 

Tijdens de vakanties en in context van Oktobermaand Kindermaand zijn er in 2017 wederom diverse 

Kasteelrondleidingen georganiseerd. Voor kinderen werden er speciale rondleidingen gegeven.  

Onder begeleiding van een ervaren en enthousiaste gids leerden jong en oud over de geschiedenis 

van het kasteel.  

 

Lezing Diana Spiekhout ‘Het enige kasteel van Drenthe’: 26 februari 

In de context van de gelijknamige tentoonstelling gaf Diana Spiekhout een lezing voor een grote 

groep belangstellenden. Spiekhout heeft onderzoek gedaan naar de kastelen in het Oversticht 

(Noordoost-Nederland), waaronder het kasteel van Coevorden. De drie bouwfasen, motte, een 

mogelijke afgevlakte motte met ringmuur en vierkant of rechthoekig kasteel, werden nader 

toegelicht. Ook werd de dynamische rol van Coevorden in relatie tot de middeleeuwse geschiedenis 

besproken. 

Lezing Bouwhistorie Kasteel Coevorden door Hans Ladrak: 19 maart 

Bouwhistoricus Hans Ladrak gaf een lezing over het bouwhistorisch onderzoek dat hij in 2007 in het 

kader van een restauratie van het kasteel heeft verricht. Hij vertelde wat een bouwhistorisch 

onderzoek inhoudt en welk resultaat zijn onderzoek naar het kasteel heeft opgeleverd. De lezing 

werd gecombineerd met een bezoek aan het kasteel. 

Nationale Museumweek: 3-9 april 

Ook dit jaar deed het museum weer mee met de Nationale Museumweek. Terugkerend thema is 

‘Ons echte goud’. Tijdens de Nationale Museumweek kon men het museum bezoeken met 50% 

korting. De driedimensionale filmprojectie werd in het kader van de Nationale Museumweek 

uitgeroepen tot ‘pronkstuk’. Daarnaast werd op zondag 9 april een gratis rondleiding langs de vaste 

collectieopstelling gegeven door één van onze gidsen. 

Museumbezoek en stadswandeling voor de ondernemers van Coevorden: 4 april 

Samen met Stichting ToReCo is er een gratis rondleiding in het museum en een stadswandeling 

georganiseerd voor de lokale ondernemers van Coevorden. In totaal waren er 56 deelnemers. Zij 

werden ontvangen door museumdirecteur Stefanie Horneman-Ottens. Omdat deze ondernemers 

ambassadeur van het museum en Coevorden voor hun klanten kunnen zijn, was het van belang hen 

te informeren en samenwerking te stimuleren. 

 

 



 

Rondleiding Gevels van Coevorden: 23 april 

In april werd er een architectonische stadswandeling georganiseerd langs de architectonische 

panden van Coevorden die ook in de gelijknamige tentoonstelling waren opgenomen.  

 

Lezing Gerrit Kleis ‘Achter de gevel: Friesestraat 9: 21 mei 

Historicus Gerrit Kleis gaf een lezing als onderdeel van de tentoonstelling ‘De Gevels van Coevorden: 

10 bouwwerken door de eeuwen heen’. De lezing ging over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van 

Friesestraat 9. Dit pand heeft één van de meest bijzondere gevels van de provincie Drenthe. Vanaf 

1628 tot 1900 woonden hier achtereenvolgens rooms-katholieke, protestante en joodse eigenaren.  

Rondleiding en stadswandeling ‘Sporen van Strijd’ Geoparkweek: 31 mei 

In verband met de Geoparkweek, die dit jaar plaatsvond van 24 mei tot en met 4 juni, organiseerden 

het Stedelijk Museum Coevorden en Stichting ToReCo een stadswandeling met bezoek aan het 

museum. De gids vertelde over het roerige verleden en de belangrijke rol van de stad. Coevorden 

was in vroegere tijden namelijk dé toegangspoort tot het Noorden en neemt daarom een belangrijke 

plaats in bij Geopark de Hondsrug.  

Roparun: 4 juni 

In 2017 stelde het Arsenaal voor het eerst haar deuren open voor deelnemers van de Roparun. Dit is 

een estafetteloop van Hamburg naar Rotterdam waarbij in teamverband geld wordt opgehaald voor 

kanker. Ter gelegenheid van deze loop, waarbij de deelnemers dwars door het gebouw heen renden, 

was het museum die dag gratis toegankelijk. 

Bekendmaking winnaar fotowedstrijd ‘Kijk omhoog! De gevels van Coevorden’: 22 juli  

Het museum riep de bezoekers van de tentoonstelling ‘De gevels van Coevorden’ op om zelf een foto 

te maken van een pand in Coevorden die zij het mooist en historisch waardevol vonden. Op 22 juli is 

de winnaar, Jeroen Stravers, bekend gemaakt.  



 

Garnizoensdag: 26 augustus 

Op 26 augustus heeft het museum samen met de Stichting Garnizoensdag, Stichting ToReCo en de 

Historische Vereniging de allereerste editie van de Garnizoensdag georganiseerd. Het evenement 

bestond uit de presentatie van wapens en kanonnen door diverse re-enactmentgroepen uit 

Nederland en Duitsland. Daarnaast waren er kinderactiviteiten en kraampjes. Gezien het succes zal 

het evenement jaarlijks herhaald worden. Het museum was die dag gratis toegankelijk. 

Open Monumentenweekend: 9 en 10 september  

Het thema van Open Monumentenweekend was dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’. In 

samenwerking met de Historische Vereniging, de bibliotheek en Stichting ToReco zijn er diverse 

activiteiten tijdens dit weekend georganiseerd. Zo gaf Ysbrand van der Weide een lezing over dit 

thema en waren er oudhollandse spelletjes die de bezoekers konden spelen. Ook in dit weekend was 

het museum gratis toegankelijk. 

Historische dag: 7 oktober 

De historische dag stond dit jaar in het teken van de deportatie van de Coeverse Joden, 75 jaar 

geleden. Deze dag wordt jaarlijks voor genodigden georganiseerd door de Historische Verenging van 

Coevorden. Men kon een lezing of een genealogiemiddag volgen en natuurlijk de bijbehorende 

expositie in het museum bezoeken.  

 

Hunebedden in Coevorden: 21 – 29 oktober 

Het Stedelijk Museum Coevorden is één van de expeditiepoorten van De Hondsrug UNESCO Global 

Geopark. Het thema van onze poort ‘Sporen van Strijd’ is verbeeld in de vorm van een monumentale 

tijdlijn op een muur. In de context van de Hunebeddencampagne werd deze tijdlijn tijdens de 

herfstvakantie aangevuld met informatie over de dichtstbijzijnde hunebedden. Daarnaast werd de 

film ‘Geopark de Hondsrug: van alle tijden’ getoond. Ook waren er voor kinderen in ARCHEOLAB en 

rondom deze informatieve muur zelfstandig uitvoerbare activiteiten te vinden, die te maken hadden 

met deze eeuwenoude mysterieuze bouwwerken.  

 



 

Oktobermaand Kindermaand en museumkidsweek: oktober 

Alle kinderen konden deze maand in Drenthe, Groningen en Friesland meedoen aan workshops, 

rondleidingen en andere leuke activiteiten. Ditmaal stond het thema ‘Tekenend de Geschiedenis in!’ 

centraal. De Coeverse kunstenaar Minno de Roo heeft op zaterdag 14 en 28 oktober om 14.00 een 

tekenworkshop gegeven in het museum. Onder begeleiding van een ervaren museumgids kregen de 

kinderen op 15 en 22 oktober een rondleiding in het kasteel die tot de verbeelding sprak.  

 

 
 

Taxatiedag ‘Van grond tot zolder’: 11 november 

Dit jaar organiseerde het Stedelijk Museum Coevorden voor het eerst de Taxatiedag ‘Van grond tot 

zolder’, in samenwerking met de Historische Vereniging Coevorden. De Numismatische Kring 

Hoogeveen en taxateur Enno de Boer stelden hun kennis voor deze middag ter beschikking. 

 

Ganzenmarktwandeling 12 november 

Deze stadswandeling vond plaats onder leiding van gids Lambert Hans en is samen met Stichting 

ToReCo georganiseerd. Hans vertelde over de geschiedenis van de vestingstad en besteedde extra 

aandacht aan de geschiedenis van de Ganzenmarkt. Uiteraard werd er ook een bezoek gebracht aan 

het Stedelijk Museum Coevorden. 

 

Lezing Moderne Architectuur door Margaret Breukink: 15 november 

Margaret Breukink gaf een lezing over de opkomst van de moderne architectuur in de westerse 

samenleving. De lezing gaf uit een brede toelichting op de architectonische ontwikkelingen vanaf 

circa 1800. Diverse stromingen en stijlen kwamen aan bod, van Art Nouveau tot en met het 

Modernisme. Ook een aantal panden uit Coevorden zijn behandeld, zoals de strokartonfabriek, het 

postkantoor met directeurswoning, Villa Marie, Vakschool voor Meisjes, de Jugendstilvilla aan de Van 

Heutszsingel, Ellinghof en het kantoorgebouw van het Waterschap Velt & Vecht. De lezing is samen 

met Bibliotheken Coevorden georganiseerd. 

 

 



 

Informatieavond gemeenteraad: 23 november 

Tijdens deze interactieve en informatieve avond zijn de gemeenteraadsleden geïnformeerd over de 

huidige stand van zaken van het Stedelijk Museum Coevorden. Ook werd er verteld wat een museum 

precies inhoud, wat de basistaken zijn en wat het belang van een dergelijk museum is. 

 

Lezing ‘The American Dream’ door Margaret Breukink: 13 december 

Op woensdag 13 december om 19.30 organiseerden Bibliotheek Coevorden en het Stedelijk Museum 

Coevorden een lezing over de tentoonstelling ‘The American Dream’.  

Van 19 november 2017 tot en met 27 mei 2018 vindt in het Drents Museum en de Kunsthalle Emden 

(Duitsland) de internationale tentoonstelling ‘The American Dream: Amerikaans Realisme 1945-2017’ 

plaats. Deze dubbeltentoonstelling is een primeur voor Europa: er zijn meer dan tweehonderd 

kunstwerken te zien van o.a. Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice Neel, Martha 

Rosler en anderen. De inleidende lezing over deze tentoonstelling werd gegeven door kunsthistorica 

Margaret Breukink.  

 

Educatie 

Lespakketten 

Het Stedelijk Museum Coevorden beschikt sinds 2014 over drie lespakketten voor het 

basisonderwijs, gericht op groep 3/4, 5/6 en 7/8. Ieder pakket bestaat uit een voorbereidende les op 

school, een les in het museum, 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. Daarnaast is er sinds 2016 een speurtocht en 

spreukbeurt beschikbaar bij het museum. In 2017 bezochten 550 leerlingen uit het basis- en 

middelbaaronderwijs het museum voor diverse projecten.  

 

 
 



 

 

Museumschatjes en educatiemarkt 

In februari bezochten 284 basisschoolleerlingen uit de omgeving van Coevorden het museum in het 

kader van de Cultuurmenu ‘Museumschatjes’. De opzet van Museumschatjes werd in 2017 voor het 

laatst door K&C Drenthe georganiseerd. Het idee is dat in de komende jaren daarna met behulp van 

een educatiemarkt, docenten zelf hun producten kunnen inkopen. Daarmee zal er meer op vraag en 

aanbod worden ingespeeld. Wij zullen als museum de ontwikkelde lespakketten en andere overige 

educatieve producten promoten bij de scholen. Op de eerste educatiemarkt in april hebben wij ons 

al gepresenteerd. Daarnaast zijn de scholen via de mail op de hoogte gesteld van het educatieve 

aanbod van het museum. 

 

Pilot: Kasteel 

In samenwerking met K&C zijn er in 2017 twee nieuwe educatieve pilots gedraaid. Ten eerste de 

Kasteelles. In dit programma stond het leven in en om het kasteel tijdens de middeleeuwen centraal. 

De leerlingen maakten kennis met het kasteel van Coevorden en het kasteelleven. Door de 

museummedewerker werd elke keer de link gelegd tussen het leven toen en het leven nu. Dit sluit 

aan bij de belevingswereld van de kinderen en helpt om het historisch besef te doen groeien.  

Het was een afwisselend programma waarin receptieve en actieve werkvormen elkaar afwisselen. 

Kleine opdrachten tussendoor stimuleerden de nieuwsgierigheid en creativiteit van de kinderen. De 

pilot is in februari in totaal door 50 leerlingen van De Burgemeester Wessel Boerschool en de 

Parkschool gevolgd en in april door OBS de Woert, wederom door circa 50 leerlingen. Een 

aangepaste les voor de allerkleinsten (voor groep 1 t/m 4) is een aantal weken later gegeven aan de 

Stidalschool.   

 
 

Pilot: Schrijf een verhaal 

In de tweede pilot leerden de kinderen hoe je een verhaal kan schrijven op basis van een stukje 

geschiedenis van de stad Coevorden. De leerlingen begonnen met een introductie door de 

kinderboekenschrijver Arend van Dam. Hij gaf informatie over zaken waar je op moet letten bij het 

schrijven van een verhaal (karakters, verhaallijn, perspectief enz.). Hierna kregen de kinderen een 



 

rondleiding door het museum en moesten ze zelf vragen stellen om zo voldoende informatie te 

verzamelen voor hun verhaal. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met het schrijven van een 

eigen verhaal. Deze workshop is in totaal door 59 leerlingen van zowel de Buitenvree, de Paul 

Krugerschool als de Stidalschool gevolgd. 

 

Rondleiding statushouders Humanitas 

In samenwerking met Stichting ToReCo en Humanitas heeft het museum in 2017 voor diverse 

groepen statushouders educatieve rondleidingen gegeven over de geschiedenis van Coevorden. De 

rondleidingen waren in het Nederlands en zo nodig begeleid door een tolk. Er werd zowel een 

bezoek gebracht aan het museum als een stadswandeling gemaakt onder leiding van een van de 

museumgidsen.  

 

CultClash 

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

met cultureel Coevorden tijdens de CultClash. 107 scholieren van de Nieuwe Veste bezochten het 

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

 

Lesbrief Garnizoensdag 

Het Stedelijk Museum Coevorden heeft haar kennis op het gebied van educatie ter beschikking 

gesteld voor de Stichting Garnizoensdag en een lesbrief gemaakt. Deze lesbrief gaat over de 

geschiedenis van het Garnizoen in Coevorden en bestaat uit een les op school met een bezoek aan 

het museum dat bijgeboekt kan worden. In 2017 heeft één school de lesbrief aangevraagd.  

 

Stagiaires 

Sinds 2016 heeft het museum twee stageplekken per jaar ter beschikking. In 2017 is hiervan gebruik 

gemaakt door een student en een onlangs afgestudeerde om werkervaring op te doen. Deze stage 

‘assistent-directeur/conservator’ is alleen voor studenten die een HBO of universitaire opleiding 

volgen of recentelijk hebben afgerond. Op deze manier hoopt het museum jonge professionals te 

interesseren en te binden aan het museum. Melissa Veurink en Marleen Plas hebben in 2017 met 

succes hun stage bij het museum afgerond. 

 

Arrangementen 

 

Het Stedelijk Museum Coevorden heeft diverse (groeps)arrangementen in de aanbieding: 

• Bezoek aan het museum met een rondleiding 

• Rondleiding ‘Het Arsenaal’ 

• Rondleiding ‘De vesting’ 

• ‘Compleet dagje Coevorden’ 
 
De volgende bijzondere arrangementen zijn uitgezet in 2017: 

• ‘Kasteelarrangement’, i.s.m. Kasteel Coevorden 

• ‘Stad Coevorden’, i.s.m. Stichting Toreco, De Heeren van Coevorden en Deleukstedeal.nl  

• Combi-ticket Museum Thijnhof en Stedelijk Museum Coevorden en Combiticket Museum  
Thijnhof, Stedelijk Museum Coevorden en Beelden in Gees 



 

• ‘Gevels van Coevorden arrangement’ i.s.m. Stadscafé Vancouver 

• ‘Meppelink arrangement’ i.s.m. Cafe Candia 

• Arrangement Stedelijk Museum Coevorden en Smalspoormuseum Erica 
 

 

Communicatie 
 

Website en sociale media 

De website van het Stedelijk Museum Coevorden is wegens technische problemen in 2017 een aantal 

weken uit de lucht geweest. Er is sindsdien een nieuwe website in de lucht die responsief is voor 

telefoons en tablets. Er zijn in 2017 32.790 paginaweergaves geweest. De website is door 6.875 

gebruikers bezocht. Gemiddeld bleef men 1:49 minuten op de website. 89.11 % waren Nederlandse 

gebruikers; 2,99 % waren gebruikers uit de Verenigde Staten en 2,31% bezoekers waren afkomstig 

uit Duitsland. Naast de website is het museum online vertegenwoordigd op zowel Facebook als 

Twitter met respectievelijk 807 volgers en 828 likes op Facebook en 567 volgers op Twitter. 

Om de jeugd beter aan te spreken heeft het museum in 2017 ook een Instagram account 

aangemaakt. Hierop heeft het museum tot dusver 105 volgers. 

 

 



 

Pers 

In 2017 zijn er in totaal 27 persberichten verstuurd. De persberichten werden geplaatst door lokale 

media in zowel de papieren als de digitale versie. Zowel RTV Drenthe, ZO34!, Dagblad van het 

Noorden, Coevorden Huis aan Huis en andere lokale bladen hebben in 2017 regelmatig aandacht 

besteed aan de activiteiten van het museum. Bijzondere aandacht kreeg het museum door de top 10 

nominatie door het Land van ANWB voor de titel ‘Leukste uitje van Drenthe 2018’.  

 

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

advertentiemogelijkheden via magazines, kranten en online publicaties. Voorbeelden zijn het 

magazine van Magisch Drenthe, Doetip en Uitservice.  

 

Personele situatie op 31 december 2017 

 

Vrijwilligers 

Alexander Moes, Frits Lobbes, Lambert Hans, Marinus Oost, Bertus Wessel, Ria Oosterlaar, Ellen van 

der Scheer, Jan Schatens, Dieneke Nagtegaal, Henk Gies, Janny Zijstra – Bekkering, Siebe de Roos, 

Henk Sijbom, Thijmen v.d. Wielen, Lucie Robben-Hoge, Annie van der Broek, Tineke Noppers 

Corry Snieder, Jessie Veenhoven, Roelie van Sonsbeek, Manuela Anbergen. 

 

Werkervaringsplaatsen 

Helga van der Veen, Ernie Vos, Arie Driehuizen 

 

Directeur 

Stefanie Horneman-Ottens 

Nevenfuncties:  

Meewerkend partner Atelier Horneman, galerie en lijstenmakerij (Groningen). 

Lid expositiecommissie Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen. 

 

Bestuur  

Joop Mooij (voorzitter) 

Ger Vos (penningmeester) 

Annemarie Splinter (secretaris) 

Ger Kleis (Historicus en Historisch Adviseur) 

Ineke den Hollander (bestuurslid) 

 

Financiën 
 

Het Stedelijk Museum Coevorden heeft in 2017 helaas wederom verlies geleden. Dit verschil is met 

name te wijten aan de groeiende kosten voor onderhoud, de huurverhoging en de lagere 

gemeentelijke subsidie. Ondanks de bezuinigingen op activiteiten en tentoonstellingen én het 

verrichten van gezamenlijke inkopen met de andere Arsenaalpartners, is er een tekort ontstaan.  

Het museum zal dan ook voor 2018 een hogere subsidie aanvragen bij de gemeente en extra inzetten 

op externe sponsoring. Maar gezien het feit dat sponsorwerving altijd onzeker is en zal blijven, en de 

vragende instelling wordt geacht een eigen bijdrage te leveren (wat het museum dus niet altijd kan), 

is dit traject niet zeker genoeg om de toekomst van het museum te waarborgen. 

 

Voor 2018 wordt de gemeente dan ook met klem verzocht hun subsidietoezegging met flinke 



 

stappen te verhogen voor de komende jaren. Alleen dan kan het museum kan blijven 

professionaliseren, innoveren en bovenal kan blijven bestaan. En alleen dan kunnen wij al die 

duizenden bezoekers die het museum trekt, blijven informeren en de Coeverse historie laten 

beleven! 


