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We wisten het natuurlijk al een tijdje, maar opeens zijn 

we het echt. Dat besef drong door toen ik onlangs in de 

Stefanuskerk in Beilen het stokje (of liever: de stok) kreeg 

overgedragen van mijn collega Dennis Bouwman uit  

Midden-Drenthe. Daarvoor hadden we overigens genoten 

van de voorstelling ‘Mijn liefde is een koorts’. Een  

prachtige en indringende voorstelling, die goed liet zien 

wat kunst en cultuur met mensen kan doen. Het kan  

mensen raken, in vervoering brengen, laten lachen, tot 

nadenken zetten, samenbrengen en bovenal vermaken.

En wat hebben we dat allemaal moeten missen het 

afgelopen jaar! Onze periode als culturele gemeente lijkt 

precies op het goede moment te komen. Op het moment 

dat we als samenleving weer grotendeels open kunnen, 

gaan wij los. Tot eind 2022 zijn we Verbonden in verhalen, 

het thema van ons als culturele gemeente. En we hebben 

mooie verhalen om te vertellen. Het verhaal van de boor-

toren in ’t Haantje staat in september van dit jaar centraal 

in de spectaculaire theaterproductie Woeste Gronden. Bij 

het Levenslied schrijven mensen op basis van hun eigen 

verhaal en onder begeleiding van een professional een 

lied. En dat brengen ze uiteraard ook ten gehore. Er zijn 

uitdagende workshops voor scholieren, er komt een con-

cert over Bommen Berend en nog veel meer.

Maar er is ruimte voor nog veel meer verhalen. Jullie eigen 

verhaal! Een verhaal uit het verleden, van nu of van de toe-

komst. Onder andere tijdens het cultuur- en verhalenpad 

Coevorden dagen we iedereen uit om het eigen, lokale 

verhaal op een creatieve manier te vertellen of te verbeel-

den. We hebben in Coevorden veel te vertellen. Van De 

Kiel tot de stad Coevorden, van Geesbrug tot Diphoorn, er 

is zoveel kunst en cultuur. Toekomst, heden en verleden 

komen samen in onze unieke verhalen. Laten we dat de 

komende anderhalf jaar aan iedereen laten zien! 

Jeroen Huizing
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Noot van de redactie:
Sinds het moment dat dit magazine is geprint 
zijn er een aantal dingen veranderd. Door ver-
anderingen in de coronamaatregelen hebben de 
organisaties besloten om de Garnizoensdagen 
(Slag om Coevorden) en de Internationale Schil-
dersdagen in Zweeloo niet door te laten gaan. 
Het programma voor de opening van het cul-
tureel jaar is nog onder voorbehoud, duidelijk is 
wel dat er één bus (in plaats van meerdere bus-
sen) naar Coevorden rijdt langs de verschillende 
dorpen. Om de geprinte en de online editie van 
het magazine niet te laten verschillen hebben we 
de artikelen laten staan zoals ze zijn geprint en 
deze opmerking toegevoegd. 



Overdracht Culturele Gemeente

Midden-Drenthe was vanaf 2019 Culturele Gemeente. 
De overdracht van de titel werd voorafgegaan door de 
ontroerende voorstelling ‘Mijn liefde is een koorts’, een 
voorstelling over vrijheid, eenzaamheid en hartstocht.  
Thema’s die op dit moment een grote rol spelen in de 
maatschappij. Regisseur Betsy Torenbos van theatergezel-
schap ROODPALEIS vindt het belangrijk om juist in deze 
tijd, met alle onzekerheden die de pandemie met zich 
mee brengt, mensen dichter bij elkaar te brengen. 
 

De onafhankelijke Susan (86, gespeeld door Nora Kretz 
eveneens 86) woont in Beilen en haar kleindochter Sonja 
(34, gespeeld door Rosa da Silva) zorgt voor haar. Bij 
vlagen is Susan helder en geestig en ze wil genieten van 
de tijd die haar nog rest. De rust wordt verstoord door een 
bericht van haar oude geliefde. Het verhaal speelt zich 
af in maart 2020, vlak voor de eerste lockdown van de 
coronacrisis. De voorstelling wordt omlijst met muziek, 
dans en filmprojecties. Verbeelding, realiteit en flash-backs 
wisselen elkaar af in een muzikaal decor met medewer-
king van inwoners van de gemeente Midden-Drenthe.

Bedankt Midden-Drenthe!
Midden-Drenthe draagt stok over aan Coevorden

Op vrijdagmiddag 18 juni 2021 heeft wethouder Dennis Bouwman van de gemeente 
Midden-Drenthe het stokje van Culturele Gemeente overgedragen aan wethouder Jeroen 

Huizing van de gemeente Coevorden. Burgemeester Mieke Damsma overhandigde het 
beeldmerk van Cultureel Gemeente Midden-Drenthe aan burgemeester Bert Bouwmeester 
van Coevorden. Het beeldmerk is een veelkleurig beeld. Het karakter Pipi Langkous heeft 
model gestaan voor dit beeld om lef, vrolijkheid en beweeglijkheid te symboliseren. Plaats 

van handeling was de Stefanuskerk in Beilen. Door coronamaatregelen kon slechts een 
beperkt aantal mensen bij de overdracht zijn.

De muzikale delen van de voorstelling zijn gebaseerd op 
het sonnet van Shakespeare ’Mijn liefde is een koorts’. Dit 
147e sonnet beschrijft de hartstochtelijke en ook vernieti-
gende kracht van liefde: de energie die je kan voelen en je 
het gevoel geeft te kunnen vliegen, maar tegelijkertijd ook 
heel erg destructief kan zijn.

Voor de Stefanuskerk in Beilen was dit ook een primeur. 
Het was de eerste voorstelling in deze kerk na een grote 
renovatie en uitbreiding met een klassiek en modern podi-
um. De kerk is geschikt gemaakt voor kerkelijke en cultu-
rele activiteiten. Na afloop speelde buiten bij de prachtige 
kerk een orkest gevormd met muzikanten van diverse 
muziekverenigingen uit Beilen. 

Midden-Drenthe sloot af met een voorstelling gebaseerd 
op Shakespeare. Het toeval wil dat Coevorden daar juist 
mee begint. De muziektheatervoorstelling Woeste Gron-
den (zie elders in dit blad) is gebaseerd op het konings-
drama MacBeth van Shakespeare. Ook volgen de thema’s 
‘Vrijheid’ en ‘Verbonden in verhalen’ van de beide culturele 
gemeenten elkaar mooi op.

In het kort:
De gemeente Midden-Drenthe was vóór 
Coevorden de Culturele Gemeente van 
Drenthe. De opening van het Culturele 
jaar van Midden-Drenthe was in 2019, 
maar het programma had vooral moeten 
plaatsvinden in 2020. Het coronavirus 
maakte veel plannen van Cultureel Mid-
den-Drenthe lastig en soms zelfs onmo-
gelijk. Met de prachtige voorstelling in de 
Stefanuskerk kon een bijzonder cultureel 
jaar gelukkig alsnog fysiek worden afge-
sloten en overgedragen aan de opvolger: 
Coevorden.
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Herman Roozen
Kunstenaar uitgelicht

Hij tekent al jarenlang de strip ‘Opa’ in het blad Boerderij, bedenkt regelmatig scenario’s voor de  
Donald Duck, maakt praatplaten voor bedrijven en is op dit moment de Stripmaker des Vaderlands,  
een ambassadeur voor het vak van stripmaker. En, niet onbelangrijk, Herman Roozen uit Coevorden 
tekent in iedere editie van dit magazine een strip over het culturele jaar van Coevorden.

Tekenaar, dat is hij misschien al zijn hele leven. Maar 
professioneel tekenaar, dat duurde toch nog bijna tot zijn 
veertigste: “Ik ben vrij laat begonnen als professioneel 
tekenaar of stripmaker. Ik tekende altijd al strips, maar 
vooral voor mezelf, en soms in opdracht. Ondertussen 
had ik gewoon een baan bij een softwarebedrijf. Toen in 
2002 de ‘internetbubbel’ barstte was ik ineens werkloos 
en stond ik voor een nieuwe keuze. Ik wist wel dat ik wat 
kon verdienen met strips, dat deed ik immers al, maar het 
was niet mijn hoofdinkomen. Ik rekende uit hoeveel vaste 
opdrachten ik ongeveer nodig had om een inkomen te 
hebben. Het leek me haalbaar, dus ik besloot het gewoon 
te gaan doen.” 

Het is niet moeilijk
“Ik zeg altijd: tekenen is het niet het moeilijkste. Als je maar 
weet wát je wilt tekenen. Als je de grap eenmaal hebt, dan 
heb je het meeste werk al gedaan. Ik geef ook gastlessen 
op scholen en ik merk dat we het tekenen vaak veel te 
moeilijk maken. Ze durven niet goed, omdat ze denken 
dat het niet mooi genoeg wordt. Ik ben zelf nooit bang 
geweest om te tekenen en dat heeft me geholpen, daar-
door heb ik ontzettend veel meters gemaakt. Met strips 
over klasgenoten bijvoorbeeld, die steeds weer nieuwsgie-
rig waren of ze in mijn strip zaten.”

In het kort:
Herman Roozen is stripmaker, schrijft 
scenario’s voor strips en tv-series, tekent 
in opdracht voor bedrijven praatplaten of 
sfeerverslagen. Herman geeft gastlessen 
in striptekenen en nog veel meer. 
www.hermanroozen.nl

Hoe kan het beter
“Als ik een gastles geef komt er altijd wel een leerling naar 
me toe die vraagt: ‘is het zo goed?’. En dan zeg ik ‘ja, als 
jij het goed vindt is het is goed. Maar de vraag moet zijn: 
‘hoe kan het beter’. Het hoeft niet in één keer goed, je 
bent geen blikkengooier. Je gooit een bal naar mensen 
en mensen willen en kunnen goed vangen. Mensen willen 
graag begrijpen wat je hebt getekend en daar hebben ze 
helemaal niet zo heel veel voor nodig. En mijn andere tip: 
‘meer is beter dan beter’. Ik kan proberen om de perfecte 
tennisbal te tekenen, of ik teken een cirkel met een racket. 
Door het racket wordt de cirkel een tennisbal en door de 
cirkel wordt het racket een tennisracket. Context maakt 
wat je tekent veel sneller herkenbaar.”

< Foto links: Herman vertelt op zijn werkplek over hoe de strip voor 
cultureel Coevorden vorm kreeg. > Foto’s rechts: Herman begint zijn 
tekeningen altijd met de hand, en een ouderwetse kroontjespen.

“Tekenen is niet het 
moeilijkste” 
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STRIP | Herman Roozen Programma Cultureel Jaar

24 t/m 27 augustus 2021   Zweeloo, Internationale Schildersdagen
   
28 augustus 2021    Opening Culturele jaar
28 en 29 augustus 2021   Coevorden, Garnizoensdagen 

8 t/m 18 september 2021    ’t Haantje, Woeste Gronden
9 september     Opening Drentse Uitmaand (bij voorstelling Woeste Gronden)

17 t/m 27 september 2021    Coevorden, Nationale Sportweek NOCNSF

2 oktober 2021     Coevorden, Synagoge: Opening van de tentoonstelling en presentatie  
      van het boek: Engelandvaarder en Eichmann ontvoerder, Louis van  
      Coevorden, een gewone jongen in een ongewone tijd. 

Najaar 2021     Lancering kinderboek Ellert & Brammert

30 en 31 oktober 2021     Coevorden, concerten Levenslied in De Fabriek

10 april t/m 25 september 2022   Tentoonstelling ‘De Helden van Coevorden’, Stedelijk Museum  
      Coevorden

Voorjaar 2022     Opening Bommen Berend Pad

Voorjaar 2022      Boekpresentatie 1672, Een schricklijkck jaer

Mei 2022     Première familiefilm Ellert & Brammert

Mei 2022     De List van Coevorden, muziektheatervoorstelling. 13-14  
      voorstellingen. 

19 augustus 2022     Sweelpop 40 jaar, Verbonden in Verhalen optredens met  
      Noordpoolorkest

25 en 26 augustus 2022    Bommen Berend muziektheaterconcerten KMKJWF in Coevorden

27 en 28 augustus 2022    Coevorden, Garnizoensdagen

28 augustus 2022     Bommen Berend muziektheaterconcert KMKJWF in Groningen
31 augustus 2022    Bommen Berend muziektheaterconcert KMKJWF in Munster

8 november 2022 t/m 26 maart 2023   Coevorden, Tentoonstelling ‘350 jaar Ontzet’

Oktober 2022       (educatie)voorstellingen Opera Spanga, After the Flood, Atlas Theater

December 2022     Bommen Berend Pad Wandelevenement, Rabenhaupt tocht  
      Groningen-Coevorden 

December 2022     Slotceremonie en sleuteloverdracht. 

Het programma is onder voorbehoud en niet volledig. Heb je leuke initiatieven en vind je dat jouw evenement  
hiertussen hoort te staan, laat het ons weten via een mail aan culturelegemeente@coevorden.nl.

2021-2022
• Cultuurpad Coevorden en ‘Pad-in-de-kijker’ weekends. 
• Coevorden, Jeugdtheater Bommen Berend, De Nieuwe Veste
• Educatieworkshops, 6 workshops in schooljaar 21/22, basisscholen

Programma
Wat gaat er allemaal  
gebeuren in het culturele 
jaar? Veel! Hieronder zie 
je (onder voorbehoud) een 
deel van de activiteiten.
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Stoeten op weg naar Coevorden
’s Ochtends trekt een vijftal stoeten met bijzonder ver-
voer (oldtimer-bussen) vanuit de gemeente langs diverse 
dorpen op naar Coevorden. In elk dorp sluit een aantal 
mensen aan in de stoet die om 15.00 uur aankomt in de 
vestingstad. 

Garnizoensdagen
In de stad Coevorden worden op 28 en 29 augustus 
de garnizoensdagen georganiseerd met festiviteiten en 
re-enactments van de ‘Slag om Coevorden’. Diverse 
groepen slaan hun kampement op in het Van Heutszpark, 
de moderne krijgsmacht presenteert zich en het Reünie 
Orkest Artillerie is er te horen. In de binnenstad is een 
markt. Genoeg vertier, dat een prachtig decor vormt voor 
de opening van het culturele jaar. 
Voor meer informatie, zie  
www.garnizoensdagcoevorden.nl. 

Gemeentelied
Alle plaatsen in de gemeente maken voorafgaand aan de 

opening een couplet van een lied waarvan de melodie en 
enkele coupletten geschreven zijn door Harm Dijkstra. Dat 
dorpscouplet moet gaan over het eigen dorp/de stad en 
wordt gezongen door enkele inwoners op het moment 
dat de stoet het dorp aandoet. We hopen natuurlijk dat de 
coupletten op verschillende manieren door jong en oud 
worden uitgevoerd: in jazzy stijl, in rap vorm door jeugd, in 
een rock versie of in operastijl, het maakt niet uit!
Gedurende de dag krijgt het lied steeds meer coupletten. 
In Coevorden wordt het hele lied ten gehore gebracht. Op 
deze wijze zijn alle kernen in de gemeente op culturele 
wijze met elkaar verbonden. 

Gezamenlijk kunstwerk
Alle plaatsen leveren een kunstwerk op een paneel van 
60 x 60 cm, gemaakt door één of meerdere (amateur)
kunstenaars uit het dorp/de stad. Dit kunstwerk beeldt (de 
kenmerken van) het dorp/ de stad uit en past in het thema 
‘verbinding’. De materiaalkeuze en de uitvoering zijn vrij. 
De panelen worden gedurende de dag onthuld wanneer 
de stoet het betreffende dorp aandoet. In Coevorden 

Opening cultureel jaar
zaterdag 28 augustus

Op zaterdag 28 augustus 2021 openen we in de gemeente Coevorden het culturele jaar. Bij de opening 

worden alle dorpen en de stad Coevorden betrokken en met elkaar verbonden. 
worden vervolgens alle doeken op 
een grote ezel gemonteerd, waar-
door een groot kunstwerk ontstaat 
van alle kernen in de gemeente. Dit 
kunstwerk is gedurende het culturele 
jaar op veel plekken te zien tijdens 
de activiteiten. Ook deze vorm van 
kunst toont de veelzijdigheid en de 
verbondenheid van onze gemeente. 

Opening met kanonschot
Nadat het lied gezongen is en het 
grote kunstwerk met de panelen is 
onthuld, opent burgemeester Bert 
Bouwmeester het culturele jaar met 
een kanonschot. 

Streaming en vlogs
We willen zoveel mogelijk van de 
dag online streamen en/of uitzen-
den via ZO!34. Daarnaast nodigen 
we vloggers uit de stoet te volgen 
en verslag te doen van het geheel. 
Van de dag wordt een samenvatting 
gemaakt en gedeeld op internet via 
de sociale media. 

Programma:

Tijd Plaats Activiteit
10.00 - 15.00 uur Dorpen Culturele rondgang
Overdag Coevorden ‘Slag om Coevorden’
15.00 uur Coevorden Aankomst stoeten
15.30 uur Weeshuisweide 

Coevorden
Gezamenlijk lied

15.45 uur Weeshuisweide 
Coevorden

Onthulling gezamenlijk 
kunstwerk door wethouder 
Jeroen Huizing

16.00 uur Weeshuisweide 
Coevorden

Opening Cultureel Jaar met 
kanonschot door burgemees-
ter Bert Bouwmeester

16.15 uur Einde

* Dit programma is onder voorbehoud, houd onze website 
en de Coevorder Courant in de gaten voor het meest actuele 
programma.
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Het Stedelijk Museum Coevorden roept kunste-
naars uit Drenthe en Groningen op om mee te 
doen aan de wedstrijd ‘Wie is Mijndert?!’ 

Aanleiding
In hetzelfde jaar als Groningen (1672) is Coevorden bevrijd 
door legercommandant Karel Rabenhaupt (Carl van Ra-
benhaupt) met hulp van de slimme schoolmeester en kos-
ter Mijndert van der Thijnen. De stad was bezet door de 
beruchte Munsterse Bisschop Bernhard van Galen, beter 
bekend als ‘Bommen Berend’. Als aanloop naar de grote 
ontzet tentoonstelling (vanaf oktober 2022 in Coevorden), 
organiseert het Stedelijk Museum Coevorden vanaf van 10 
april t/m 25 september 2022 de tentoonstelling ‘Mijndert & 
Karel: Helden van Coevorden’.

Kunstenaars uit Drenthe én Groningen worden opgeroe-
pen om een schets met motivatie in te zenden voor een 
beeltenis van Mijndert van der Thijnen. In tegenstelling tot 
Rabenhaupt, van wie meerdere schilderijen en prenten zijn 
gemaakt, weten we helemaal niet hoe Mijndert van der 
Thijnen er uit zag, ondanks dat hij dé held van Coevorden 
was. In het verleden zijn van Mijndert slechts twee beel-
tenissen van enig naam gemaakt: het herdenkingsmonu-
ment in het Van Heutszpark in Coevorden en het schilderij 
‘De Verrassing van Coevorden door Van Thienen 1672’, 
door beeldend kunstenaar August Allebé. 

De kunstenaars worden opgeroepen om hun visie op 

Mijndert los te laten, dit aan de hand van beschikbare in-
formatie verkrijgbaar bij het museum. Uit alle inzendingen 
wordt één schets gekozen die de desbetreffende kunste-
naar als kunstwerk mag uitvoeren voor de tentoonstelling 
in het museum. De kunstenaar ontvangt hiervoor een ver-
goeding waarmee het uiteindelijke kunstwerk automatisch 
wordt opgenomen in de collectie van het museum. 

De inzendingen worden beoordeeld door een professio-
nele jury bestaande uit: Gerrit Kleis, Bestuurslid Stedelijk 
Museum Coevorden en Historicus; Egge Knol (Conser-
vator Archeologie, Geschiedenis en Oude Regionale 
Kunst(nijverheid) Groninger Museum); Stefanie Horne-
man-Ottens (Directeur Stedelijk Museum Coevorden); 
Ineke den Hollander (Bestuurslid Stedelijk Museum Coe-
vorden en (Interieur)historicus) en Annemiek Rens (Hoofd-
conservator en Conservator kunst 1885-1935 Drents 
Museum).

Wat moet je doen?
Stuur vóór vrijdag 3 september 2021 je schets, inhoude-
lijke motivatie, (max. 300 woorden), CV en portfolio in 
via info@museumcoevorden.nl of per post naar Stedelijk 
Museum Coevorden, Haven 4, 7741 JV Coevorden. Ver-
meld ook het materiaal waarin je wilt gaan werken en de 
afmetingen. Aan deze wedstrijd zijn deelnemersvoorwaar-
den verbonden, voor meer informatie over de wedstrijd en 
alle voorwaarden zie: www.museumcoevorden.nl 
Op 5 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Wie is Mijndert?!
Kunstwedstrijd

Afb ^ August Allebé, Verrassing van Coevorden door Van Thienen, 1672, collectie Amsterdam Museum.

Culturele Gemeente van Drenthe, 
wie doet wat?

Van nu tot eind 2022 zijn we als gemeente Coevorden 
de Culturele Gemeente van Drenthe. Een initiatief met als 
doel om de cultuursector in de gemeente en daarmee in 
de provincie te versterken. 

Maar dan? Hoe werkt dat in de praktijk?
Vanuit de gemeente Coevorden is er een kernteam 
samengesteld. Hierin zitten namens de gemeente Henk 
Mepschen (de gemeentearchivaris), John de Vegt en 
Marieke Meijerink (beleidsmedewerkers Kunst & Cultuur) 
Anna Wiers (projectondersteuner) en Liesbeth Mennink 
(communicatieadviseur). De trekker van het kernteam is 
Roelie Lubbers-Hilbrands, uit Noord-Sleen. 

Wat doet het kernteam?
Het kernteam werkt als aanjager van het culturele jaar. Het 
team vraagt inwoners om ideeën te delen, met initiatieven 
te komen. Het verbindt verschillende projecten met elkaar 
als dat meewaarde heeft, en heeft de regie bij een aantal 
onderdelen, zoals de opening van het culturele jaar. 

En verder?
Verder is het een jaar van ons allemaal! Je kunt op ver-
schillende manieren meedoen. Je aansluiten bij een leuk 
initiatief dat je voorbij ziet komen, zelf iets organiseren. Of 
gewoon de vele mooie activiteiten bezoeken!

Iets met ons delen?
Heb je een vraag, opmerking of een goed idee dat je met 
ons wilt delen? Mail dan naar  
culturelegemeente@coevorden.nl

Boven: Roelie Lubbers-Hilbrands. Onder: het kernteam en  
ambassadeurs voor het culturele jaar, wethouder Jeroen Huizing  
(kunst en cultuur) en burgemeester Bert Bouwmeester



De bisschop van Münster, Bernhard von Galen was in 1672 
het oosten van het land binnengevallen en had Coevor-
den, een van de sterkste vestingen ingenomen. Door een 
list van onze stadsheld, schoolmeester en koster Meindert 
van der Thijnen en met behulp van de troepen van Lui-
tenant Generaal Carl von Rabenhaupt werd de bisschop 
van Münster met zijn troepen hetzelfde jaar uit Coevorden 
verdreven.  

Gedurende drie dagen keert Coevorden het laatste 
weekend van augustus terug naar 1672. Bij de stadsgracht 
zullen kanonnen bulderen en schoten worden gelost met 
musketten. Honderden re-enacters vanuit heel Europa 
zullen vrijdag 27 augustus hun kampementen in het Van 
Heutszpark opslaan om op zaterdag en zondag bij de 
stadsgracht strijd te leveren. Zegevierend zullen de strij-
ders na afloop het centrum van Coevorden binnentrekken. 

Naast de re-enacters zal ook 12 Infbat AASLT Regiment 
Van Heutsz aanwezig zijn om demonstraties te verzorgen. 
Spectaculair om te zien zal ook de strijd tussen de re-en-
acters en 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz zijn. 

Buiten al het wapengekletter wordt door diverse muziek-
groepen voor vermaeck gezorgd. Vive les Gueux roert de 
trommels en vermaakt het publiek met vrolijke historische 
liederen over de dagelijkse dingen des levens. Zaterdag zal 
het Reünie Orkest Artillerie weer enkele optredens  

verzorgen in het centrum van Coevorden en in het van 
Heutszpark. Zondag is het Reünieorkest Regiment van 
Heutsz aanwezig om op te treden. Maar ook ’s avonds 
zullen er vrolijke klanken bij het kampement in het van 
Heutszpark klinken. 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Vrijdagavond is er na de opening een kranslegging bij het 
monument van Meindert van der Thijnen, aansluitend 
volgt een fakkeltocht vanaf de Markt naar het van Heutsz-
park waar tot 22.00 uur de klanken van een troubadour 
klinken. 

Na de inspectie van de troepen start zaterdag om 10.00 
uur het programma met demonstraties van de re-enact-
mentgroepen en 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz, 
muziekoptredens en natuurlijk de Slag om Coevorden.
Honderden re-enacters zullen om 11.30 uur en om 14.00 
uur strijd leveren om Coevorden van de bisschop van 
Münster te bevrijden. Om 17.00 uur ontmoet het heden en 
verleden elkaar. De re-enacters nemen het dan op tegen 
12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz, deze ongelijke strijd 
levert een spectaculair schouwspel op. Aansluitend zal het 
dagprogramma worden afgesloten met een daverende 
uitvoering van “Ouverture 1812” van Tschaikowsky. Het  
Reünie Orkest Artillerie wordt dan bij gestaan door 
alle re-enactmentgroepen. In de avonduren zal er weer 
muzikaal vermaak bij het kampement zijn.

Zondag zal 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz om 
10.30 uur het programma starten met sensationele de-
monstraties. Ook de re-enactmentgroepen laten weer 
zien wat zij in hun mars hebben en Vive les Gueux en het 
Reünieorkest Regiment van Heutsz laten van zich horen. 
Door alle re-enactmentgroepen zal om 14.00 uur nog één 
keer de Slag om Coevorden worden nagespeeld. Rond 
16.00 uur zal het evenement feestelijk worden afgesloten. 

Buskruit en  
    wapengekletter

In aanloop naar het herdenkingsjaar 2022, als Coevorden het 350-jarig herdenkings-
feest van het ontzet van Coevorden in 1672 groots zal vieren en herdenken, organiseert  

Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden op 27, 28 en 29 augustus 2021 met  
De Slag om Coevorden alvast een voorproefje.

Beleef het laatste 
weekend van augustus 
de herovering van  
Coevorden, waan je in 
verloren tijden! 

In het kort:
De Slag om Coevorden in 2021 is een voor-
proefje van wat Stichting Garnizoensstad 
Vesting Coevorden in het herdenkingsjaar 
2022 gaat organiseren. Het 350-jarig her-
denkingsfeest van het ontzet van Coevor-
den in 1672, zal op 26, 27 en 28 augustus 
2022 met de Slag om Coevorden groots 
gevierd en herdacht worden. 
www.garnizoensdagcoevorden.nl

Garnizoensdagen Coevorden
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De openluchtvoorstelling Woeste Gronden is ontstaan 
door een samenloop van omstandigheden, vertelt Stel-
lingwerf, regisseur van het stuk. “We waren op zoek naar 
een aansprekend onderwerp voor een spectaculaire voor-
stelling. Het moest bij ons passen. We zochten naar een 
opvallende gebeurtenis in Drenthe, iets groots, een thema 
waar we onze liefde voor theater en techniek goed in kwijt 
konden, net als bij Jumping Jack. Tijdens onze zoektocht 
kwamen we de geschiedenis van de verdwenen boor-
toren tegen. Een waanzinnig verhaal, dat plaatsvond op 
een boorlocatie in de gemeente Coevorden, de Culturele 
Gemeente van de provincie Drenthe in 2021-2022.” 

Shakespeare in het Drents
“We kwamen tijdens het proces in contact met schrijfster 
en vertaler Jannie Boerema”, vervolgt Stellingwerf. “Zij 
vertelde over haar Drentse vertaling van Macbeth. Dat 
vonden wij uniek. Die Drentse bewerking is gecombi-
neerd met het thema van de boortoren. En zo is Woeste 
Gronden ontstaan: het klassieke verhaal van Macbeth, 
maar dan in een totaal andere setting. De gebeurtenis van 
de verdwenen boortoren is fantastisch, maar nog geen 

theater natuurlijk. De combinatie met Shakespeare en de 
Drentse taal maakt het tot iets bijzonders. In onze bewer-
king van Macbeth gaat het minder over moord, oorlog 
en strijd dan in het originele verhaal. Het gaat over hoe 
iemand verzandt in zijn eigen ambities. Het is een ko-
ningsdrama over een boormeester die uiteindelijk met de 
boortoren ten onder zal gaan”, aldus Stellingwerf.  

Spectaculaire voorstelling
Op dit moment wordt er door de theaterproducenten 
hard gewerkt aan de voorbereidingen van de voorstel-
ling. Er wordt volop gerepeteerd, het festivalterrein wordt 
gereedgemaakt en de decormakers zijn druk met het 
ontwikkelen van alle decorstukken. “Een enorme techni-
sche uitdaging”, vertelt Kees Botman van BUOG. “Maar 
het wordt een spectaculaire voorstelling waarbij we de 
toeschouwers verrassen.” 

Muzikale omlijsting
“Woeste Gronden zit boordevol muziek. 1965 was een 
uniek muziekjaar en we gebruiken de hits uit die tijd om 
het tijdsbeeld neer te zetten. Het grappige is dat veel 

songteksten precies passen in het verhaal. Bijvoorbeeld 
Help van de Beatles of Get off of my cloud van de Rolling 
Stones. De muziek zorgt in de voorstelling voor stuwing, 
sfeer en reflectie. Bovendien neemt zij de toeschouwers 
mee terug naar 1965, het jaar van de ramp met de boor-
toren.”

Prettige samenwerking
BUOG werkt graag samen met lokale partijen. “Het leuke 
aan dit soort theater is dat je op een niet-alledaagse plek 
speelt. We zijn te gast in ’t Haantje en werken daarom met 
acteurs, figuranten, muzikanten, koorleden en vrijwilligers 
uit de directe omgeving. Dat gaat fantastisch. We hebben 
bijvoorbeeld een mooie samenwerking met iemand die 
als technische man bij de Forbo werkte. Hij bouwt een van 
de decorstukken en dat wordt geweldig. We hebben veel 
fijne contacten in de regio. De boer die zijn land beschik-
baar stelt voor de voorstelling is trots en helpt graag mee. 
En verder zijn we heel erg blij met productieleider Jolanda 
de Vries. Zij kent werkelijk iedereen in de buurt. Er doen 
ongeveer honderd mensen mee met dit project en die zijn 
allemaal verbonden met haar. Zij is onze centrumspits. Alle 
ballen op Jolanda”, lacht Botman. 
“Ook zijn we gelukkig met onze relatie met de NAM”, ver-
telt Botman. “Het is heel bijzonder om samen te werken 
met zo’n groot bolwerk. Zij reageerden direct enthousiast 
op onze plannen, dragen financieel bij en stellen hun 
materieel beschikbaar voor decor en locatie. Verder geeft 

de NAM voorlichting op het festivalterrein. Daarbij gaat het 
vooral over ambities. Waar staan we over twintig jaar? Een 
boortoren die door Moeder Aarde wordt verzwolgen is 
natuurlijk een prachtig aanknopingspunt voor de energie-
transitie die zo actueel is”, aldus Botman.    
“Een andere belangrijke schakel in het project is uiteraard 
de Culturele Gemeente Coevorden”, vertelt Botman. “We 
zijn heel blij met die samenwerking. De gemeente draagt 
financieel bij aan de voorstelling. Woeste Gronden is de 
eerste grote locatievoorstelling in hun programmering.” 

En corona?
Corona is lastig voor de evenementenbranche, maar toch 
zijn de theatermakers optimistisch gestemd. Botman: “De 
voorstellingen vinden plaats in september. Tegen die tijd 
zijn de meeste mensen wel gevaccineerd. Bovendien is 
het een evenement dat in de buitenlucht plaatsvindt. Wij 
zijn ervan overtuigd dat het gewoon doorgaat.”
Woeste Gronden vormt een spectaculaire aftrap van het 
culturele jaar in de gemeente Coevorden, ben jij er ook 
bij?

Macbeth op een boortoren
Woeste achtergronden

Theatermakers Kees Botman en Pieter Stellingwerf van BUOG wilden na het grote succes van hun voor-
stelling Jumping Jack op het TT-circuit in Assen graag opnieuw aan de slag in Drenthe. Vooral omdat er 
in Drenthe mooie dingen gebeuren op cultureel gebied. Volgens de heren heeft de provincie een proactief 
cultureel klimaat en dat maakt het zo fijn om in Drenthe te werken.

Woeste Gronden

< Foto links: Kees en Pieter zaaien graszaad op het verhoogde deel van 
het ‘podium’ > Foto onder: Pieter geeft uitleg aan spelers en vrijwillgers 
tijdens een bijeenkomst op de locatie.
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www.woestegronden.theater

Woeste Gronden

Praktische 
informatie

Wanneer te zien?

Woeste gronden is te zien op:
• Woensdag 8 september, 20.00 uur
• Donderdag 9 september, 20.00 uur
• Vrijdag 10 september, 20.00 uur
• Zaterdag 11 september, 20.00 uur
• Woensdag 15 september, 20.00 uur
• Donderdag 16 september, 20.00 uur
• Vrijdag 17 september, 20.00 uur
• Zaterdag 18 september, 20.00 uur 

Bestel je kaarten nu alvast online!

Tickets
Tickets zijn online te bestellen via  
www.woestegronden.theater 

Locatie
De voorstelling vindt plaats direct naast het Kraterbosje, 
aan De Hullen, net buiten ‘t Haantje.

Parkeren
Er is parkeergelegenheid beschikbaar. Dit is in de wei-
landen tegenover het Kraterbosje en de locatie van de 
voorstelling. 

Openlucht
De voorstelling is in de openlucht, dus afhankelijk van het 
weer kan een vest of plaid fijn zijn om mee te nemen.

Voorprogramma
Voor de voorstelling is er ook al muziek te horen. Bij 
iedere voorstelling is er een andere band. Onder andere 
Six6, BLUES2, de Bluegoose band en muziekverenigingen 
Cresendo en Excelsior werken hier aan mee. Robert Braam, een van de hoofdrolspelers, tijdens de repetities
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Wouter van Oord, een van de hoofdrolspelers, tijdens de repetities



Woeste Gronden

Het gas gierde bij wijze van spreken om je oren. Een fon-
tein van modder en water spoot met reuzenkracht me-
tershoog de lucht in. Het regende modder, er klonk een 
oorverdovend lawaai. De boortoren van dikstaal en bijna 
vijftig meter hoog, knakte even voorover en verdween in 
enkele seconden gracieus in de gaskrater. Opgeslokt door 
de onrustige aarde. Werd nooit meer iets van teruggezien.

We schrijven de datum 1 december 1965
De plaats: ’t Haantje, een buurtschap vlakbij Sleen. Om 
preciezer te zijn: de boorlocatie Sleen 2 van de Neder-
landse Aardolie Maatschappij op nog geen honderd meter 
van het Oranjekanaal. Het is ’s middags half vier. Op de 
boorlocatie is de sfeer gespannen want het gaat niet goed 
met de boring. Zo’n twintig man, vooral Fransen van de 
boormaatschappij Forex, zijn zenuwachtig in de weer. Ze 
hebben de afgelopen dagen weinig geslapen, want er wa-
ren problemen met het boren. Nu dreigt de boel volledig 
uit de hand te lopen.

Win Delhaas was destijds assistent-exploitatie-ingenieur. 
Tegen een verslaggever van de krant vertelde hij later dat 
hij in de buurt van de boortoren ‘molshopen’ zag ontstaan. 
Daar borrelde gas omhoog. Naast het boorgat! Ook in de 
boorput zelf kwam nu het gas naar boven. De put kotste 
gas, zoals Delhaas zegt. Hij sloeg groot alarm: “Wegwezen 
was het parool. We waren nog bezig met ontruimen toen 
veertig meter bij ons vandaan het gas eruit gierde. Een 
fontein van wel dertig meter hoog. Ongelooflijk, wat een 
kracht. Een kabaal, onbeschrijflijk. Het was alsof je vlak 
naast een startende straaljager stond”.
 

Wat is er gebeurd? 
Op 2 november was er op de locatie Sleen begonnen 
met een boring om het gasveld bij ’t Haantje in exploi-
tatie te brengen. In enkele weken werd een diepte be-
reikt van ruim 1800 meter. Er waren problemen met het 
boren door een laag zwakke steen, waardoor het boorgat 
verstopt raakt. Toen stuitte de boorploeg echter op een 
keiharde steenlaag. Ook die barrière werd genomen maar 
dan blijkt dat onder die steenlaag gas zit onder extreem 
hoge druk. Waar een druk van 140/150 bar op die diepte 
normaal is, heeft het gas hier een druk van bijna 300 bar. 
“We wisten niet dat achter die prop zo’n gasexpansie zat. 
We verwijderden de prop en kregen meteen de volle laag. 
Toen was het heel vlug gebeurd. We kregen de volle mep 
van de gasdruk te verduren”, vertelt Delhaas.

Uit de diepe ingewanden van de aarde zoekt het gas zich 
een weg naar boven. Door de poreuze aardlagen, die rond 
het boorgat bovendien zijn gekraakt, borrelt het gas zo’n 
1850 meter omhoog. Bloeb,blurb. Alsof de aarde boertjes 
laat. Eerst zijn het kleine kratertjes die aan het oppervlak 
ontstaan, maar al snel worden die groter. Tot een grote  
eruptie de aarde met grof geweld opensplijt. Een fontein 
van dertig meter hoog, een krater van enkele tientallen 
meters doorsnee en een boorinstallatie van vier miljoen 
gulden (guldens uit 1965!) verdwijnt in de grond zonder 
een spoor achter te laten.

’t Haantje is wereldnieuws
De gaseruptie maakt ’t Haantje enkele dagen tot wereld-
nieuws. Dit natuurgeweld is zeldzaam. Gelukkig zijn er 
geen persoonlijke ongelukken gebeurd, maar een boorto-
ren die door de aarde wordt verzwolgen, daarvoor komen 

verslaggevers van heinde en ver naar Sleen. Het macabere 
landschap rond de boorput spreekt tot de verbeelding. 
Op 4 december meldt de krant: “De ingewanden der 
aarde zijn in Sleen nog steeds niet tot rust gekomen. 
Gisteren nog braakte zij een baaierd van grauwe modder, 
zout water en gas uit haar binnenste. Helaas heeft de NAM 
nog geen poging kunnen doen de put dood te maken. De 
losgebroken oerkrachten laten zich voorlopig niet tem-
men….” Vanuit de lucht is het alsof de maan van dichtbij 
wordt gefotografeerd. Een grote ronde krater, glad en in 
het midden wat restanten van de installatie.

Modderpoel
Na drie weken werkt de krater nog steeds. Het borrelt 
voortdurend. “Het onherbergzame oord is voor iedereen 
afgesloten”, meldt een verslaggever. En hij beschrijft: “De 
weilanden rond de krater zijn herschapen in een maan-
landschap. Kleine erupties hebben overal in de bodem 
gaten geslagen. Het terrein is levensgevaarlijk, vooral als 
de grote krater tot rust is gekomen. Men weet dan name-
lijk niet waar de volgende, grote eruptie zal plaatsvinden.”
Om de borrelende gasput weer onder controle te krijgen , 
boort de NAM vanaf een nieuwe locatie 600 meter verder-
op schuin een gat naar de oude boorput. Met het karwei 
zijn ruim twee maanden gemoeid. op 21 februari 1966 
meldt de NAM echter triomfantelijk: Sleen 2 is met succes 
afgesloten, er zijn geen gaserupties meer. Daarvoor was 
het nodig zo’n 400 ton (400.000 kilo) cement in 1800 
meter diep het boorgat in te spuiten. Een verslaggever ter 
plaatse meldt: “Duizenden kubieke meters zand liggen als 
een dijk rondom de gedoofde krater. Te zien is een ver-
raderlijk meertje van drijfzand met een doorsnee van een 
kleine honderd meter”.

Bewakingspersoneel en omwonenden van de “gasgeiser” 
hebben in de nacht van donderdag 2 december op vrijdag 
3 december enkele bange ogenblikken doorgemaakt. Een 
snel opzettende onweersbui wekte namelijk velen uit een 
diepe slaap en het gerommel van de donder deed aanvan-
kelijk vermoeden, dat er iets met de spuiter aan de hand 
was. Spoedig had men echter de werkelijke oorzaak van  
’t lawaai door en kon iedereen weer rustig gaan slapen.

Het verhaal van ’t Haantje is vooral een verhaal over wat 
er niet te zien is. De boortoren die er was, maar er niet 
meer is. Die zomaar van het ene moment op het andere 
verdween. Het is ook het verhaal over gas en dat zie je 
nooit. Gas dat bij ’t Haantje bovendien op een diepte van 
1850 meter onder de grond zat en dat geen kant op kon. 
Dat het door de eeuwen steeds verder onder druk kwam 
te staan. Meer druk, steeds meer druk. Tot mensen er een 
gaatje in boorden. Toen kon het eruit…

Metershoge boortoren in  
enkele seconden opgeslokt
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Woeste Gronden

Het anders zo rustige dorp ’t Haantje werd op 1 december 

1965 opgeschrikt door een oorverdovend kabaal, gevolgd 

door een fontein van vuur, modder, leem en zand die 

dertig meter de lucht in werd gespoten. Een 48 meter 

hoge toren met installatie van de NAM stortte in elkaar 

en boorde zich met dondert geweld in de aarde. Het 

gevaarte verdween in de diepte van een enorme krater. 

Nog lang bleef het onrustig in het gebied, ’t Haantje was 

aan een ramp ontsnapt maar voor de veiligheid mochten 

bewoners in de buurt geen bezoek ontvangen. Pas op 19 

februari 1966 had men alles weer onder controle en bleef 

een maanlandschap over.

Veel werk is er verzet om alles weer in orde te maken, er is 

een bos met een open stuk aangelegd wat de locatie van 

de boortoren aangeeft, Het vennetje is niet de krater, maar 

ontstaan door het dichten van de echte kratergaten en het 

egaliseren van het terrein. Meer dan dit mooi stukje natuur 

rest er niet van het angstige verleden.

Doordat grond van grote diepte aan de oppervlakte is ge-

komen is het een voedingsbodem voor bijzondere planten 

geworden. Het was heel interessant te gaan bekijken wel-

ke planten en dieren zich konden vestigen in dit “maan-

landschap”. Staatsbosbeheer heeft het gebied meer dan 

35 jaar lang haar gang laten gaan. Slechts één maal per 

jaar wordt er gemaaid om de grond schraal te houden. 

Volgens de boswachter trilt de grond nog steeds wanneer 

hij er met zijn trekker overheen rijdt. Dé grote verrassing 

was het voorkomen van de zeldzame Rietorchis (een 

Europese orchidee soort) in dit gebiedje. Daarnaast zijn 

er tal van libellen te vinden en kunnen reeën zich heerlijk 

terugtrekken in het rustige bosje.

Een grote verrassing
“Volgens de boswachter trilt de grond 
nog steeds wanneer hij er met zijn  
trekker overheen rijdt.” 

“Daarnaast zijn er 
tal van libellen te 
vinden en kunnen 
reeën zich heerlijk 
terugtrekken in het 
rustige bosje.”

Dit artikel kwam tot stand  
met dank aan Staatsbosbeheer
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Internationale Schildersdagen

Zo’n jaar of 8 geleden werd de Stichting Kunstenaarsdorp 
Zweeloo opgericht. Aanleiding was het monnikenwerk 
van Jan Warmolts die wel wist dat er al vanaf het midden 
van de 19e eeuw schilders naar Zweeloo waren gekomen. 
Hij was gaan inventariseren wat er dan zoal gemaakt was 
in die laatste honderd jaar. Hij kwam tot zo’n 650 schil-
derijen. Om ook voor anderen vast te leggen wat er voor 
moois gemaakt was, zorgde de stichting er voor dat er 
een website werd opgericht waarop al die schilderijen te 
zien zijn (www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl) De stichting is 
onderdeel van de EuroArt dorpen. Dat is een Europese or-
ganisatie van kunstenaarsdorpen. Het bleef natuurlijk niet 
bij de website alleen. Zweeloo was niet voor niets aantrek-
kelijk voor kunstenaars. Het is er nog steeds mooi. Daarom 
is het motto van de stichting “Ons museum is buiten”. Er 
wonen nog steeds zo’n 30 actieve kunstenaars.

Nu Coevorden culturele gemeente van de provincie is, is 
dat voor de stichting de reden geweest om Zweeloo in 
een breder verband onder de aandacht te brengen en van 
24 t/m 27 augustus 2021 Internationale Schildersdagen te 
organiseren. We hebben kunstenaars uit de EuroArt  

dorpen uitgenodigd om het landschap rond Zweeloo vast 
te leggen. Daarbij zijn kunstenaars uit verschillende disci-
plines welkom. Het motto is ‘Veranderend landschap’. Het 
landschap verandert, is anders dan 100 jaar geleden, is ‘s 
morgens anders dan ’s avonds, is in de winter anders dan 
in de zomer. We zijn benieuwd wat de kunstenaars daar 
van maken. 

Natuurlijk zijn er beren op de weg. Toen wij vorig jaar be-
sloten de organisatie hiervoor op te starten, gingen we er-
van uit dat we tegen die tijd covid wel achter ons gelaten 
zouden hebben. Dat blijkt helaas nog niet het geval te zijn. 
Voor kunstenaars uit andere Europese landen is dit nog 
steeds een obstakel, omdat zij bijvoorbeeld niet weten of 
ze na een bezoek aan Zweeloo misschien in quarantaine 
moeten. Ook nieuwe en besmettelijker varianten kunnen 
ons hinderen. We hopen natuurlijk dat we alles volgens 
plan kunnen laten doorgaan, maar we moeten nog even 
een slag om de arm houden. 

Stichting Kunstenaarsdorp 
Zweeloo organiseert  
internationale schildersdagen

Het toneelstuk Macbeth is schreven deur ien van de 
bekendste schrievers in de literatuur, William Shakespeare 
(1564- 1616). Gien wonder dus dat het stuk ok in Drenthe 
al verscheiden keren speuld is, maar tot nou an toe nog 
niet in het Drèents. Maar schriefster Jannie Boerema uut 
Zeijen leup al lang met het plan rond Macbeth te vertalen. 
Dat bleek de inspiratiebron te weden veur under andere 
de theaterproductie Woeste Gronden, waor een mooie 
koppeling maakt wordt met de boortorenlocatie in ‘t 
Haantje.

Maar op een andere manier, nog dichter bij de tekst en 
inhold van Shakespeare is het boek dat uutkomp bij Het 
Drentse Boek, Macbeth in Drenthe. Jannie Boerema ver-
plaotste de spannende stried um de macht in Schotland 
naor Drenthe. Zij döt dat met zoveul verbeeldingskracht 
en speulse taal dat elke lezer het verhaal direct geleuft. 
Het is knap as een schriever dat kan. 

Sommige veurstellings uut het stuk bint zo vaak herhaald 
dat ze verworden bint tot vaste beelden, de haandenwas-
sende Lady Macbeth bijveurbield, of een edelman die met 
een ofgehakt heufd het toneel op komp lopen.
Um de tragedie Macbeth hangt een zweem van filosofie 
en dat het bestemd zul weden veur de culturele elite. 
Maar in de tied van Shakespeare was der allent maar 
formele taal. Der kun ja haost nog gien mèens schrieven. 
Allent wat kloosterlingen en de gegoede staand en hier 
en daor een toevallig talent, wieder niet. Dus de mèensen 
waren wend an dit soort toneelstukken, ok het  ‘gewone 
volk’ dat ok wel ies uut wol. Macbeth is dan ok een mix 
van hoogdravend en platvloers, van olde thema’s en neie 
ideeën veur die tied. 

Dit is precies wat Jannie Boerema veur ogen stun toen 
ze mit het stuk an de gaank gung. Ze plaotst de stried um 
de macht uut Schotland naor Drenthe. En gek genog is 
het hielemaol niet vrömd dat der edelen in de provincie 
rondloopt en dat der een koning is die vermoord wordt. 
Net zo min is het onlogisch dat der verwezen wordt naor 
het internet of dat het water bubbelt as Spa rood. 

De schriefster is der in slaagd een frisse Macbeth in Dren-
the te laoten speulen zonder de taal en inhold van het 
stuk geweld an te doen. En naost psychologie en bloede-
rige stried is het ok genieten van grappen en de originele 
manier waorop de schriefster de Drentse taal gebruukt, 
schelden en tieren as een grote! Zoas ok Shakespeare zölf 
der wat van kan.

Macbeth in Drenthe

Macbeth in Drenthe verschient in de 
Linksumreeks: een reeks van boeken die 
der hoe dan ok kommen moet, umdat 
ze het verdient uutegeven te worden. 
Daorum wordt der van dizze Linksum-
reeksboeken mar vieftig drukt, die wordt 
nummerd en signeerd en luxe uutvoerd. 
Naost de luxe uutgave komp het boek ok 
as e-book te koop. Ie kunt het boek vanof 
25 augustus bestellen bij  
www.huusvandetaol.nl

Jannie Boerema
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Nationale Sportweek

Sport doet iets met je
Tien dagen lang sport en  

gezondheid in de spo(r)tlights

Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 september 
staat de gemeente Coevorden in de landelijke 
schijnwerpers. Samen met Eindhoven, Nieuwe-
gein, Alphen aan de Rijn en Lelystad mogen we 
ons tien dagen lang ‘host city’ noemen tijdens de 
NOC-NSF Nationale Sportweek. Een unieke kans 
om Coevorden op de kaart te zetten. Het doel van 
de sportweek is om mensen te enthousiasmeren en 
stimuleren om te gaan bewegen en sporten.

Het thema van de Nationale Sportweek is 
‘sport doet iets met je’. Alle inwoners van 
gemeente Coevorden kunnen  
kennismaken met alle sportaanbieders  
en hun activiteiten. Samen met alle 
sport- en beweegaanbieders, maar zeker 
ook met inwoners gaan we tijdens de 
sportweek knallen. Meer bewegen na een 
lastige coronatijd is cruciaal. We brengen 
door middel van sport inwoners samen in 
beweging op sportclubs, in verzorgings-
tehuizen, in de wijk en op scholen. Dit 
draagt bij aan een gezonder en sportiever 
Coevorden. Daarnaast is er extra aan-
dacht voor thema’s als gezondere sport-
kantine, gezonde school en rookvrije 
generatie. 

Sport doet iets met je

Op de bakfiets door Drenthe 
Na de officiële opening op vrijdagmiddag 17 september 
start er een bakfietstocht door Drenthe. Tien dagen lang 
reist een bakfiets door onze mooie provincie, met rou-
tes door de verschillende gemeenten. De bakfiets komt 
langs verschillende (sportieve) locaties en langs de route 
worden verschillende sportieve en culturele activiteiten 
georganiseerd. 

Van thema ouderen tot aan uniek sporten 
De sportweek wordt samen met de partners van het sport- 
en preventieakkoord ingevuld aan de hand van verschillen-
de dagthema’s. We zetten in op een gezonder Coevorden, 
organiseren activiteiten rondom Vitaliteit op de werkvloer, 
er vinden activiteiten plaats op scholen en er is aandacht 
voor de doelgroep ouderen. We zetten sportaanbieders 
in de schijnwerpers  en er vinden 10 dagen lang clinics en 
workshops plaats georganiseerd door al deze sportaan-
bieders in de gemeente. Ook is er aandacht voor inclusief 
sporten. Zaterdag 25 september staat in het teken van Be 
active. 

Be active; sporten in heel Europa! 
De BeActive Night wordt op zaterdag 25 september in 
heel Europa georganiseerd. Het doel van dit avondvullen-
de evenement is duidelijk: laten zien dat het niet uitmaakt 
op welk tijdstip of op welke plek je gaat sporten; er is voor 
elke Nederlander (en Europeaan) altijd gelegenheid om te 
bewegen. Als je zelf maar wilt en initiatief toont. Tijdens de 
BeActive Night kan heel sportief Europa ook dit jaar laten 
zien dat op hetzelfde moment actief zijn, de saamhorig-
heid versterkt.

Olympische sporters naar Coevorden 
Tijdens de Nationale Sportweek krijgt de gemeente  
Coevorden bezoek van een aantal Olympische sporters. 
Ook komt er een aantal JOGG-ambassadeurs (Gezonde 
Jeugd, Gezonde Toekomst) naar Coevorden, waaronder 
Juvat Westendorp en Herre Zonderland.

Een sportweek boordevol  
activiteiten voor jong en oud

Wat is er te doen in mijn buurt? 
Het complete programma van de Nationale 
Sportweek is straks te zien op een gloednieu-
we website www.actiefincoevorden.nl . Alle 
sportaanbieders in de gemeente Coevorden 
kunnen activiteiten, zoals clinics promoten 
op deze website. En inwoners (jong en oud) 
kunnen zich via deze website aanmelden voor 
activiteiten. 

Meer weten? 
Wil je iets organiseren? Of heb je een vraag 
over de Nationale Sportweek? Neem dan 
contact op met één van onze buurtsportcoa-
ches: www.coevorden.nl/sport 

We hebben er zin in en we kijken uit naar  
17 september!

Foto onder > Beleidsmedewerker Leefstijl & Bewegen Alieke Wijnholds 
Foto rechts > Buurtsportcoache gemeente Coevorden
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Ik ben trots, ik doe gewoon mee
“Nu heb ik zelf een prachtig huis neergezet, zelf gemet-
seld, vloeren gelegd, noem het maar op. En als hardwer-
kende, alleenstaande moeder mijn kinderen gesteund in 
hun leven en met hun studie. Ik heb best een levensver-
haal. Vroeger was het altijd: doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg. Maar ik ben er trots op dat ik mijn leven 
goed op de rit heb. En daar kom ik ook voor uit. Dus ik 
dacht: ik doe gewoon mee!”

Cadans vinden
Deelnemers aan het project Levenslied krijgen coaching. 
Martije Lubbers is de coach van Marianne. “Martije gaf mij 
de tip om in de berg zinnen en woorden die ik inmiddels 
had opgeschreven een cadans te vinden. En dat was een 
gouden tip, lacht Marianne. Binnen een uur had ik de hele 
tekst klaar!”

Martije zette er een vlot muziekje onder en Marianne zong 
de demo in. “Ik wilde een lekkere, vlotte melodie. Niet te 
zwaar, iedereen moet zijn eigen verhaal erin kunnen ho-

ren”, aldus Marianne. “Via de organisatie komt er straks een 
heuse orkestband en dan kan ik mijn nummer inzingen 
voor de CD die er wordt gemaakt. 

Nu al de zenuwen
Op 30 en 31 oktober wordt het menens, dan zijn de eind-
concerten van alle deelnemers aan het project Levenslied. 
“Hou op”, grijnst Marianne, “ik heb nu al de zenuwen! Ik 
weet dat ik wel kan zingen en ook wijs kan houden, maar 
optreden voor publiek is toch wel spannend.”

Cadeautje om het leven te vieren
“Maar weet je”, vervolgt Marianne, “ik vind dit project echt 
een cadeautje van de gemeente waarin ik ben geboren 
en getogen. Een cadeautje om het leven dat ik nu heb te 
vieren!”

Zie mij hier nu eens staan
Op verzoek laat Marianne de eerste regels van haar le-
venslied horen: Laat mij maar gaan, ik red me wel, zie mij 
hier nu eens staan! 

Zie mij hier nu eens staan!
Marianne Timmerman uit Coevorden doet mee aan het  
project Levenslied van Cultureel Coevorden

“Eerlijk is eerlijk”, vertelt Marianne, “toen ik met een vriendin naar de eerste bijeenkomst ging over het 
project dachten we allebei: geintje! Je levenslied gaan zingen? Mijn vriendin haakte af, maar in mijn 

hoofd bleef het spelen. Ik heb best veel meegemaakt, mijn zoon heeft als kind kanker gehad, ik ging door 
een scheiding en mensen uit mijn naaste omgeving die overleden.”
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Het idee is dat mensen hun eigen levenslied op papier zet-
ten. In elke mens zit een verhaal! Bij de een is dit ontroe-
render of aangrijpender dan bij een ander, maar elk leven 
is boeiend. Dit persoonlijke verhaal wordt omgezet in een 
lied. Vervolgens wordt er een melodie bij bedacht of er 
wordt gebruik gemaakt van een bestaand lied. Het project 
heeft drie fantastische ambassadeurs. Dat zijn de enthou-
siaste en vrolijke zanger Harm Spang uit Coevorden, de 
sympathieke troubadour René Karst en de trotse Drent, 
bassist William Bossong van Mooi Wark. 

Negentien deelnemers uit de hele gemeente, van jong tot 
oud, meldden zich en durfden het aan om zich bloot te 
geven. Sommigen hebben al enige ervaring met zingen en 
schrijven, maar voor de meesten betekent dit project dat 
zij uit hun comfortzone gaan stappen. Jammer was dat 
door de coronapandemie de bijeenkomsten en begelei-
ding online moesten plaatsvinden. Het oorspronkelijke 
idee was dat er tussen de deelnemers onderling ook ver-
binding zou ontstaan. Op 1 juli konden we elkaar eindelijk 
gezamenlijk treffen en het is mooi om te zien dat zelfs via 
de digitale kanalen men elkaar wist te vinden. 

Gelukkig is er gedurende het traject ook hulp van taalcoa-
ches en van de ervaren schrijf- en zangcoaches Martijje 
Lubbers en Christel Peters. Ook is er muzikale ondersteu-
ning in de studio. Ja ja, want nadat de contouren van het 
de tekst en de melodie helder zijn, duiken de deelnemers 
in augustus en september de studio van Martin Sterken 
in om een professionele geluidsband te produceren. Wie 
weet scoren ze een hit! Als de deelnemers het wensen, 
kunnen we de opnames binnenkort beluisteren op kana-
len als Youtube en Spotify. 

Maar een levenslied zonder publiek gaat natuurlijk niet. 
Daarom volgen er tot slot twee concerten, op 30 en 31 
oktober 2021 in theater De Fabriek in Coevorden. Het gaat 
er niet om wie de beste is, nee het gaat om de gezellig-
heid, de persoonlijke prestatie, de onderlinge verbonden-
heid, en de versterken van ieders kunnen. We zien enorm 
uit naar het resultaat!

Jouw leven is een lied waard!
Een schitterend project voor iedereen die zijn/haar leven in woord, zang en muziek wil vormgeven. In 
het najaar van 2020 maakten we een start met de aankondiging van het project en de aftrap vond in 

december 2020 plaats in theater De Fabriek in Coevorden. 
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De deelnemers kunnen hulp krijgen van zang- en 
schrijfcoaches. Loop je vast met je tekst? Weet 
je niet goed welke melodie werkt of hoe je ritme 
krijgt in je verhaal? De coaches Martijje Lubbers en 
Christel Peters helpen de deelnemers verder. Bij de 
bijeenkomst op 1 juli gaf Martijje nog wat tips mee.

Als het nummer klaar is, dan moet het natuurlijk 
opgenomen worden in een echte studio.  Martin 

Sterken gaat onze nieuwe artiesten hierbij helpen.

René Karst, Harm Spang en 
William Bossong zijn ambas-
sadeurs voor het project Le-
venslied. René en Harm waren 
bij de bijeenkomst op 1 juli 
ook aanwezig en konden hun 
ervaringen met de deelnemers 
delen.



“De toekomst is al veranderd, ik moet het alleen nog 
doen.” en “Niets is wat het lijkt.” zijn twee quotes uit de 
eerste aflevering van de nieuwe luisterfilm De Huns.

De opnames voor de 12 afleveringen van de luisterfilm zijn 
van start gegaan en de cast bestaat uit een aantal bekende 
Nederlanders en Drentse persoonlijkheden. Onder andere 
actrice Birgit Schuurman, ex-NOS sportverslaggever Evert 
ten Napel, zanger/entertainer Rene Karst, DJ en radioma-
ker (RTV Drenthe en ZO34) Jeffrey Verdel en filmacteur 
Jos Smit. Aanstormend artiest en zanger Justin Ripassa 
heeft de soundtrack gemaakt, maar speelt ook een mooie 
rol in de luisterfilm. Naast deze line-up nog 15 stemac-
teurs, allen uit Drenthe.

Een luisterfilm heeft dezelfde beleving als een film, maar 
dan zonder beeld. De 21 stemacteurs spelen de karakters 
uit het gelijknamige boek De Huns van Edward C. Petro-
vics.
De dialogen zijn kort en krachtig. Dankzij de unieke 3D 
geluidseffecten ontstaat een sfeer en beleving alsof je zelf 
midden in de scene staat. Deze 3D soundbites zorgen 
tevens voor extra spanning. De passende soundtrack van 
Justin Ripassa complementeert de luisterfilm. Het is eigen-
lijk een hoorspel 2.0  

De officiële release is 3 september 2021. Dan zal in het 
Vue theater Hoogeveen een galapremière plaats vinden. 
Deze wordt live uitgezonden met een online videostream, 
te volgen via de facebookpagina en website van De Huns. 
Het worden 12 afleveringen van ongeveer 10 minuten die 
wekelijks via RTV Drenthe worden uitgezonden in het pro-
gramma Hemmeltied. De luisterfilm komt vanaf 3 septem-
ber in zijn geheel als podcast online beschikbaar.

Over De Huns
Een jonge archeoloog uit Loppersum stuit op een mys-
terieus hunebed waar de tijdlijnen van Vincent van Gogh 
(1883), de omstreden Drentse dominee Johan Picardt 
(1660) en het Trechterbekervolk (3000VC) elkaar kruisen. 
Een tijd ruimte complot met tentakels tot in het Vaticaan. 

De Huns zijn de ‘lonely few’, de rijken der aarde, de 
machthebbers. Zij hebben controle over geld, tijd en 
ruimte. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. De 
planeet is de grote verliezer en gaat ten onder aan mense-
lijk handelen.

‘Birgit Schuurman en Evert ten Napel  
spelen journalisten in luisterfilm De Huns’

21 stemacteurs, eigen titelsong en 3D soundbites

32



Louis van Coevorden

Louis van Coevorden, een gewone jongen 
die uitgroeide tot een groot man

Louis van Coevorden was de zoon van Ernst van  
Coevorden en Rachel Vos. Het echtpaar was geboren 
en getogen in het Drentse grensstadje Coevorden. 
Hun vierde kind, Louis, kwam in 1919 ter wereld en 
was een heel gewone jongen met een open, vriendelijk 
gezicht. Maar wat zorgde ervoor dat Louis uitgroeide 
tot een groot man, niet letterlijk, maar figuurlijk. 
We kunnen zelfs stellen dat hij een held was en Erik 
Hazelhoff Roelsema, die we kennen als Soldaat van 
Oranje, evenaarde en waarschijnlijk zelfs overtrof. 
Het verhaal over Louis komt tot leven in het  
Synagoge Museum Coevorden en is te lezen in het 
boek: Engelandvaarder en Eichmann ontvoerder, 
Louis van Coevorden, een gewone jongen in een onge-
wone tijd, dat begin oktober 2021 zal verschijnen.

Louis van Coevorden Louis had een fijne jeugd in Coevorden. Hij gaat eerst naar 
de Parkschool en daarna naar de Rijks HBS. Na school-
tijd bezoekt Louis, net als zijn Joodse vriendjes, op de 
woensdagmiddag en zondagmorgen de Joodse school 
tegenover de synagoge, waar hij les krijgt van godsdienst-
leraar ‘Rabbi’ David Krammer. Op sabbat woont hij, samen 
met zijn vader en broer Frits, de dienst in de synagoge in 
de Kerkstraat bij. Maar hij houdt ook van voetballen. Na 
schooltijd voetballen de Joodse en niet-Joodse jongens 
op straat en hij is lid van Germanicus. Net als zijn vader 
wil Louis koopman worden en om het vak goed te leren 
vertrekt hij op 17-jarige leeftijd naar de grote stad en komt 
in dienst bij het modehuis Gerson. Daar klimt hij al snel op 
tot bedrijfsleider. Aan zijn toekomstdroom komt een einde 
op het moment dat het Duitse leger Nederland binnen 
valt. Hij ziet niet alleen Duitse soldaten in Den Haag, maar 
ook regelmatig de nazitop die zich daar heeft gevestigd: 
rijkscommissaris dr. Arthur Seyss Inquart, SS-ers, Grüne Po-
lizei en leden van de Sicherheits Dienst (SD). 

Op hun vader na, hebben de leden van de familie van 
Coevorden totaal geen vertrouwen in de nazi’s. Broer 
en zus, Frits en Jetta, besluiten met partner en kinderen 
onder te duiken en nadat Jetta en haar man worden ont-
dekt, weet zij op een ludieke manier te ontsnappen. Zus 
Sophie en haar man Joachim smokkelen Joodse kinderen 
over de grens en terwijl Joachim wordt gearresteerd en in 
de gevangenis van Breda zijn dood vindt, lukt het Sophie 
om in Zwitserland te komen. Louis is ook niet van plan 
om zich zonder slag of stoot over te geven aan de nazi’s. 
Als alle Joden zich moeten registreren, weigert hij dat en 
besluit hij om tegen hen te gaan vechten vanuit Engeland. 
Hij vlucht samen met een vriend de grens over en trekt 
door België, Frankrijk, Zwitserland, nog eens door Frankrijk 
naar Spanje. Onderweg beleeft hij veel spannende dingen. 

Louis moet niet alleen oppassen voor de Duitsers, maar 
ook uitkijken voor collaborateurs. Hij moet over de Pyre-
neeën en een klim wordt hem daarbij bijna fataal. Als Louis 
eindelijk in Spanje aankomt, wordt hij alsnog opgesloten in 
een gevangenis en later in een concentratiekamp. 

Uiteindelijk weet hij ook daar weer uit te komen en reist 
via Gibraltar naar Engeland. Van koningin Wilhelmina 
ontvangen alle Engelandvaarders het Kruis van Verdienste 
en Louis dus ook. Daarna wordt hij gedetacheerd bij het 
Nederlandse 320 RAF-squadron, waar hij de opleiding tot 
navigator volgt. Tijdens zijn opleiding gaat hij mee in een 
Mitchell-bommenwerper om enkele bombardementen op 
Duitsland uit te voeren. Aan het einde van de oorlog mag 
hij ook deelnemen aan de voedseldroppings boven de 
grote steden in het westen van het land. 

Na de bevrijding komt Louis terug in Nederland en ontdekt 
dat niet alleen zijn ouders, maar ook zijn broer, schoon-
zus, twee zwagers en vele andere familieleden, vrienden 
en bekenden zijn vermoord tijdens de Holocaust. Onder-
duiken betekende dus niet dat je uit de handen van de 
nazi’s zou blijven. Als hij in Coevorden komt, blijkt dat de 
mensen die de Joden hebben opgepakt weer gewoon 

“Na schooltijd  
voetballen de  
Joodse en 
niet-Joodse  
jongens op straat 
en hij is lid van 
Germanicus.”

“Als alle Joden zich moeten  
registreren, weigert hij dat en 
besluit hij om tegen hen te gaan 
vechten vanuit Engeland.”
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Wanneer?   Vanaf 2 oktober 2021
Adres    Kerkstraat 36, Coevorden - Synagoge Museum Coevorden
Openingstijden  April t/m oktober  do t/m za - 13.00 - 17.00 uur
    November t/m maart do t/m za - 13.30 - 16.30 uur

Prijs    t/m 17 jaar   gratis
    Volwassene   € 3
    Vrienden SSC  gratis op vertoon van vriendenpas

Meer informatie  http://www.synagoge-coevorden.nl

hun werk doen. De commandant van de marechaussee 
heeft niet eens een reprimande gehad. Daarop besluit 
Louis om naar Palestina te vertrekken. Hij wil nu boer 
worden in een kibboets. Maar eerst gaat hij de illegaliteit 
weer in. Net als in de film Exodus, smokkelt hij Holocaust 
overlevenden naar Palestina en tenslotte ook zijn eigen 
gezin. Omdat hij zich niet heeft gemeld bij zijn militair 
onderdeel, Louis voelt er niets voor om tegen de vrijheids-
strijders in Nederlands Indië te vechten, moet hij voor de 
krijgsraad verschijnen. Hier trekt hij zich weinig van aan. Hij 
is al onderweg naar Palestina.

Van zijn ideaal om boer te worden in een kibboets komt 
niets terecht. Zijn land Israël, dat op het punt staat te 
worden opgericht, vraagt hem te helpen bij het verdedi-
gen tegen Arabische aanvallen. Eerst moeten wapens en 
vliegtuigen uit de Balkan worden gesmokkeld en daarna 
moet worden gevochten. Begin jaren 1950 helpt Louis, als 
navigator en organisator, om de nationale vliegmaatschap-
pij El Al op te richten en hij krijgt diverse leidinggevende 
functies binnen dit bedrijf. 

En dan, eind jaren 1950 wordt Eichmann gevonden in Ar-
gentinië. Adolf Eichmann, een Duits-Oostenrijkse SS-func-
tionaris in het Derde Rijk, is een van de hoofdverantwoor-
delijken voor de massamoord op de Joden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Ben Gurion, de Israëlische premier, 
is ervan overtuigd dat Eichmann alleen in Israël berecht 
kan worden voor de moord op de zes miljoen Joden. 
Israël heeft echter geen uitleveringsverdrag met Argentinië 
en El Al ook geen landingsrechten. 

Aan Louis, die ondertussen de naam Yehuda Shimoni 
heeft aangenomen, wordt gevraagd om samen met de 
Israëlische geheime dienst ‘Mossad’ een plan te beden-
ken om Eichmann te ontvoeren. Agenten van de Mossad 
moeten Eichmann in het geheim arresteren en het is de 
taak van Louis om te zorgen dat hij in een El Al vliegtuig 
naar Israël wordt gebracht. Het lukt Louis niet alleen om 
de landingsrechten te krijgen, maar ook nog om de no-
dige tussenstops te regelen. Eichmann wordt in Israël be-
recht en krijgt de doodstraf. In 1961 wordt Louis benoemd 
tot directeur van El Al voor Nederland en komt hij terug 
in zijn oude vaderland. De pers bestookt hem uiteraard 
met vragen over de ontvoering van Eichmann, maar Louis 
moet zich aan de geheimhoudingsplicht van de Mossad 
houden en zegt op alle vragen: ‘Geen commentaar’.  

Louis voelt zich in Israël, net als vroeger in Nederland, erg 
betrokken bij de gemeenschap en zet zich in voor allerlei 
organisaties. Op 63 jarige leeftijd wordt hij voorzitter van 
de Irgoen Olei Holland, die culturele en sociale activiteiten 
organiseert voor de Nederlandse Joden in Israël. Hij ver-
sterkt de organisatie en neemt tijdens zijn voorzitterschap 
het initiatief om een systeem van extramurale zorg op te 
zetten voor ouderen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn 
om de kosten van een bejaardentehuis te betalen. Het 
lukt hem ook, om twee miljoen gulden te krijgen van de 
Nederlandse regering om het bejaardentehuis ‘Queen Ju-
liana-ouderenhuis’ in Herzlia op te zetten. In de jaren 1950 
moest hij voor de krijgsraad verschijnen, maar in 1993 
wordt Louis door koningin Beatrix benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Louis sterft in Israël op 82 jarige leeftijd, maar voor het zo-
ver is ontsnappen hij en zijn vrouw nog aan een Scud-ra-
ket die hun hele huis verwoest. In één zin gezegd was 
Louis van Coevorden een gewone jongen in een ongewo-
ne tijd en hij groeide door de omstandigheden uit tot een 
groot man.  

“Agenten van de Mossad 
moeten Eichmann in het 
geheim arresteren en 
het is de taak van Louis 
om te zorgen dat hij in 
een El Al vliegtuig naar 
Israël wordt gebracht.”

Louis van Coevorden

Bezoek de tentoonstelling in de 
voormalige synagoge
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Verbinding tussen de dorpen 
Door het cultuurpad verbinden we alle dorpen, de stad 
en hun inwoners met elkaar. Je leert de hele gemeente 
met al haar mooie (cultuur- en natuurhistorische) plekjes 
kennen als je het hele pad bewandeld. Maar ook gasten 
van onze gemeente verbinden we op deze wijze met de 
omgeving en al het moois dat onze regio te bieden heeft. 
Mogelijk dat een soort van stempelkaart wordt ontwikkeld 
met daarbij een aandenken wanneer iemand alle routes 
heeft volbracht. Als er tijd voor is en als blijkt dat daar 
behoefte aan is, willen we het cultuurpad uitbreiden met 
fietsroutes. 

Wat is het cultuurpad? 
De gemeente Coevorden telt tal van wandelpaden die 
langs de mooiste plekjes voeren vol historische, archeolo-
gische en culturele elementen. En wie kennen die plekjes 
het best? Inderdaad, de eigen dorps- en streekbewoners. 
Door de hele gemeente Coevorden wordt een wandel-
route uitgezet. Elk dorp maakt een deel van de wandel-
route. Het is daarbij belangrijk dat er contact wordt gelegd 
met het voorgaande dorp om te overleggen waar die 
eindigt en met het volgende dorp om te overleggen waar 
die start. Wanneer dat gewenst is, kan worden samenge-
werkt met een ander dorp, bijvoorbeeld Erm en Achterste 
Erm, die vormen dan één route. De routes blijven ook na 
het culturele jaar, dus na 2021-2022 beschikbaar. 

Op het pad zullen veel culturele elementen te vinden zijn 
als musea, galerieën, kunstwerken, maar ook historische 
erfgoed elementen zoals bijzondere gebouwen (kerken, 
molens, etc) en natuurhistorische plekken. 
Op dit moment is een werkgroep met inwoners uit alle 
dorpen bezig met het maken van de route. In samenwer-
king met ToReCo en met het Recreatieschap Drenthe 
wordt deze definitief gemaakt. De planning is dat in okto-
ber 2021 het pad klaar is. Het pad, inclusief de beziens- en 
wetenswaardigheden, wordt digitaal en in een handzaam 
boek/brochurevorm uitgegeven. Het geheel wordt mo-
gelijk ondersteund met QR codes die verwijzen naar een 
website of met zogenaamde spacetime layers en een app. 
Heel veel dorpen kennen al prachtige routes. In het boekje 
en digitaal zal worden verwezen naar die routes, zodat de 
liefhebbers nog meer kunnen genieten van wandelingen 
in de omgeving. 

Wandelknooppunten
Langzamerhand wordt heel Nederland voorzien van 
wandelknooppunten. Recreatieschap Drenthe is in sa-
menwerking met de gemeente Coevorden bezig onze 
hele gemeente te voorzien van dit systeem. Fase 1 is bijna 
klaar. Daarna volgen fase 2 en 3. De gemeente is op het 
moment van de openingen van het cultuurpad nog niet 
volledig voorzien van de wandelknooppunten. Wel zal het 
pad voor een deel worden aangesloten op de wandel-
knooppunten. We hopen dat we in 2022 kunnen vieren 
dat onze hele gemeente verbonden is door middel van 

Cultuurpad Coevorden
Wandelen is goed voor elk! Je verbetert je conditie, je hart wordt sterker en je traint je longcapaciteit. 
Het versterkt de botten en vermindert het risico op tal van ziekten en klachten. Vooral in coronatijd 
zijn vele mensen gaan wandelen. In het culturele jaar willen we op meerdere manieren bewegen com-

bineren met cultuurbeleving, zodat alle lichaamsfuncties en zintuigen aan bod komen. 

deze wandelknooppunten waardoor het wandeltoerisme 
wordt versterkt. 

‘Pad-in-de-kijker-weekends’
Elke route wordt in een specifiek weekend in de kijker 
gezet in de periode tussen november 2021 en decem-
ber 2022. Het idee is dat in dat weekend zoveel mogelijk 
culturele verenigingen, stichtingen, individuen uit het 
betreffende dorp/dorpen zich laten zien en van zich laten 
horen. Ofwel zich presenteren op de route. Dit kan door 
een concert van een orkest en/of koor langs de route, 
een tentoonstelling van de fotografieclub in een boeren-
schuur, cabaret onderweg, straattheater, open monumen-
ten, open galerieën, gedichten en/of schilderijen langs de 
kant, beeldende kunst in het landschap, presentatie van 
ambachten, een verteller van oude sagen in een schuur, et 
cetera. 

Het zou mooi zijn als zo’n weekend gecombineerd kan 
worden met reeds bestaande (jaarlijks terugkerende) cultu-
rele activiteiten in een dorp, zoals Mont Martre in Ooster-
hesselen. Wil je dit groots aanpakken in je dorp, neem dan 
contact op met het kernteam culturele gemeente. Via de 
website www.cultureelcoevorden.nl kan subsidie worden 
aangevraagd voor projecten. 

Cultuurpad Coevorden

Welke routes staan wanneer  
in de kijker? 
Dat is nog niet duidelijk en wordt momenteel 
geïnventariseerd. Heb jij daarover ideeën, geef 
dit dan door via info@cultureelcoevorden.nl. 
Zo gauw hierover meer bekend is, laten we 
het weten via de pers, onze nieuwsbrief, onze 
website en via onze facebookpagina. 

Jouw cultuur in de kijker? 
We nodigen iedereen uit zich te presenteren 
tijdens de ‘pad-in-de-kijker-weekends’. Heb je 
hiervoor al ideeën en wil je dit alvast melden, 
dan vernemen we dat graag via  
culturelegemeente@coevorden.nl
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Kunstwerk uitgelicht

De drie  

Podagristen
Bovenstaand citaat komt uit het boek Drenthe in vlugti-
ge en losse omtrekken geschetst. De schrijvers, de drie 
Podagristen, waren Dubbeld Hemsing van der Scheer 
(uitgever), Harm Boom (journalist) en Alexander Lodewijk 
Lesturgeon (predikant). Waarschijnlijk is Lesturgeon de eni-
ge schrijver. In een van zijn brieven schreef hij: … de trias 
was ik en ik alleen…

Het boek behoort tot de categorie reisverhalen, in het 
midden van de 19e eeuw was dit genre erg populair. Het 
drietal leed aan podagra, voetjicht. Medicijnen hiertegen 
bestonden nog niet. De enige remedie tegen deze pijnlijke 
aandoening waren de geneeskrachtige bronnen in Bad 
Bentheim. Daar zochten ze hun heil. Afspraak was dat 
zij bij genezing zouden terugwandelen naar Coevorden. 
Alzo geschiedde. Onderweg op hun wandeltocht door de 
graafschap Bentheim gaven zij hun ogen en oren goed 
de kost en noteerden zij hun belevenissen in het boek. Zo 
weten wij veel over het landschap, de geschiedenis, de 
folklore en de bedrijvigheid van de Graafschap Bentheim. 
Uitvoerig beschrijven ze ook hun aankomst in Coevorden 
en de geschiedenis van de vestingstad. Dalen, Oosterhes-
selen en Zweeloo beschrijven zij ,uiteraard door de ogen 
van die tijd, tijdens een latere wandeling in Zuidoost- 
Drenthe. Het boek werd uitgegeven in 1842/1843 en in 
1974 verscheen er een fotografische heruitgave. 

Het beeld/beeldengroep werd door de ANWB aangebo-
den aan de gemeente Coevorden bij de opening van de 
Picardtroute (toeristische autoroute) in 1961. Het beeld 
kwam te staan bij Het Kasteel en het Gouvernementshuis. 
In 2011 heeft het een plek gekregen naast het nieuwe 
wandelpad van de Markt naar het Kasteel langs het nieuwe 
gemeentehuis. 

Het beeld is ontworpen door de beeldhouwer Charles 
Hammes uit Hees bij Nijmegen. Hij is een zoon van de 
kunstschilder Christiaan Hammes, die een tijdlang op 
havezate De Klencke woonde en veel schilderde in de 
omgeving van Oosterhesselen en Meppen.

De beeldjes zijn in brons gegoten en ongeveer 28 tot 32 
cm groot. Ze staan op een sokkel van 165 cm hoog en 34 
cm breed. Het drietal kijkt in de richting van het kasteel. 
Op de sokkel is een glazen plaat aangebracht met daarop 
een tekst over het Podagristenpad.

“Sedert de maand Junij waren wij te Bentheim. Wij vonden 
er wat wij zochten…  eene genezing voor ’t duiveltjen aller 
ligchaamskwalen, ’t podagra.”

Titel van het beeld De drie Podagristen
Kunstenaar  Charles Hammes
Materiaal  brons
Afmetingen  sokkel – 165x34x34
   beeldjes – 32, 32, 28 cm
Locatie   wandelpad bij de  
   Hof van Coevorden
Plaatsing  2011, in 1968 bij het  
   Gouvernementshuis

Bronnen: Van der Scheer, Boom en Lesturgeon, 
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst 
door drie Podagristen, uitgeverij M.A. van Seijen, 
Leeuwarden 1974

Over het kunstwerk:
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Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Harm Jan Lesschen en 
Ton Trompert. Samen maakten zij het boek ‘Van Grenssteen tot kunst-
werk’, waarin beelden en monumenten te vinden zijn die in de openbare 
ruimte van de gemeente Coevorden staan.



Kunstenaar uitgelicht

In het kort:
Mirna woont met haar gezin in Ooster-
hesselen en schrijft gedichtjes op maat, 
verkoopt ansichtkaarten en posters met 
gedichten en geeft online cursussen in 
handlettering en tekenen.
www.woordenwensjes.nl

Schrijven en tekenen. Dat zijn de twee dingen die mij 
geholpen hebben in een lastige periode in mijn leven. En 
daar heb ik inmiddels mijn werk van gemaakt. Inmiddels 
hoop ik anderen te kunnen motiveren ook te gaan teke-
nen en schrijven. 

Al in mijn tienertijd was bekend dat er een genetische 
afwijking in onze familie zat, die zorgde voor een hoog 
risico op borstkanker. Toen ik rond mijn 25e liet onderzoe-
ken of ik deze afwijking bij mij droeg, voelde ik aan alles al 
dat dat zo was. Toen de uitslag er eenmaal was, verbaasde 
het me dus niet dat ik drager was. 

Dat stelde mij voor de keuze: jaarlijkse controles en er 
op tijd bij zijn als ik borstkanker zou ontwikkelen óf een 
preventieve borstamputatie. Voor dat laatste koos ik, op 
mijn 30e, nu 4 jaar geleden. En hoewel dat allemaal heel 
stellig klinkt, bracht het ontzettend veel teweeg in mijn 
hoofd. Mijn gedachten en gevoelens hierover besloot ik 
in woorden om te zetten. In blogs en later in gedichtjes. 
En dat bleek niet alleen goed voor mijn eigen verwerking, 
het raakte ook anderen toen ik dat op social media begon 
te delen. En vanaf dat moment kreeg ik steeds vaker de 
vraag of ik een gedichtje over een bepaald onderwerp kon 
schrijven voor iemand. 

Naast het verwerken van wat ik meemaakte, had ik ook 
behoefte aan ontspanning. Even niet bezig zijn met mijn 
gevoelens en gedachtes. Iemand stelde mij toen de vraag 
wat ik als kind graag deed. Dat wist ik meteen: tekenen! 
Om dat creatieve weer op te pakken begon ik toen met 
handletteren. En die combinatie van schrijven en tekenen 
is nu mijn bedrijf Woordenwensjes.

Ik help mensen om het 
plezier en de ontspanning 
van creatief bezig zijn 
weer te ervaren

Ik schrijf gedichtjes op maat voor allerlei gelegenheden 
én ik geef online cursussen handletteren en journallen, 
waarin ik mensen stap voor stap meeneem in het (her)ont-
dekken van hun creativiteit. Niet om perfecte tekeningen 
te maken, maar vooral om het plezier en de ontspanning 
van creatief bezig zijn weer te ervaren, die we vaak in onze 
kindertijd hebben achtergelaten. 

Zowel schrijven als tekenen kunnen ook jou helpen om je 
meer ontspannen te voelen! Vaak denken we dat creati-
viteit en cultuur een ver van ons bed show is, dat we het 
niet kunnen, er niet goed in zijn. Maar het is echt toegan-
kelijk voor iedereen, want het gaat om de ontspanning 
en het plezier dat je eruit haalt! Dus stap eens buiten je 
comfortzone! 
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Editie 1 – juli 2021
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