
Zing het maar eens
Woeste Gronden: “Nou wet iederien waor ‘t Haantie lig.”

Ineke den Hollander over Een Schricklijck Jaer

Nummer 2 | december 2021

Het magazine over het culturele jaar in de gemeente Coevorden

coevorden Culturele gemee
nte

 2
02
1-
20

22
 

verhalen
verbindencoevorden Culturele gemee

nte
 2

02
1-
20

22
 

verbonden 
in 

verhalen

Het lied van je leven



Een stried um de macht in oes eigen Drenthe, 

Shakespeare in het Drents, de verdwenen  

boortoren, muziek uit de jaren 60 en de inzet 

van heel veel lokale vrijwilligers. Met die  

ingrediënten hebben de Bedenkers en  

Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen 

(BUOG) een smakelijk theaterspektakel weten 

te bereiden, dat in september aan de bezoekers 

van Woeste Gronden werd geserveerd. Het was 

geweldig om het enthousiasme onder de  

bezoekers en de acteurs te zien en te proeven.  

En dat midden in het weiland tussen Noord-

Sleen en ‘t Haantje, op een steenworp afstand 

van de plek waar in 1965 de boortoren in de 

grond verdween. Wat mij betreft het knallende 

begin waar we als culturele gemeente op  

gehoopt hadden.  

Hoewel, het echte begin was natuurlijk de opening van de culturele gemeente 

op 28 augustus. Het was een mooie belevenis om met enkele personages uit de 

Toorn van Thunaer in de cabriobus alle dorpen in onze gemeente te bezoeken 

en de door lokale kunstenaars gemaakte schilderijen op te halen. Het leverde 

een bonte verzameling van herkenbare, soms verrassende, uiteenlopende  

kunstwerken op. En wat mij betreft was het ook geweldig om te zien hoeveel 

enthousiasme ik in alle dorpen tegenkwam om het eigen dorp goed op de 

culturele kaart te zetten. De aansluitende opening op de Weeshuisweide met 

de onthulling van het grote kunstwerk van alle kleinere kunstwerken en met het 

zingen van de coupletten van alle kernen van het grote culturele gemeentelied 

was een passende afsluiting van de dag. 

Het meest vers in het geheugen liggen de twee concerten in het kader van het 

project levenslied, Mijn leven is een lied waard. Dat heeft alle verwachtingen  

wat mij betreft overtroffen. Ik heb enorm veel respect voor de zangers en  

zangeressen die niet alleen hun intieme, ingrijpende, ontroerende levens- 

verhalen in een lied hebben verpakt, maar dat ook nog eens live op het podium 

hebben gezongen. Hun topprestatie, de verbinding die tussen hen is ontstaan, 

het enthousiasme en de professionaliteit van de coaches en de voelbare emotie 

in het publiek leiden voor mij tot een heldere conclusie: dit was echt raak!

Jeroen Huizing
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Opening Cultureel jaar

Bustour
De dag begon vroeg in Coevorden. Wethouder Huizing 
en zijn ‘gevolg’, een aantal van de personages uit de 
voorstelling De Toorn van Thunaer, stapten daar in de 
bus. Op naar Meppen, want daar startte de rondtoer door 
de gemeente. Tussen 09.00 en 15.00 bezocht de bus 27 
plekken om kunstwerken en coupletten op te halen. Soms 
werd ook het couplet daar nog even bij gezongen. Een 
mooi voorproefje voor de middag!

Weeshuisweide
Om 15.00 uur kwam de bus aan in Coevorden. Op de 
Weeshuisweide klonk al muziek van het Reünieorkest 
Artillerie Trompetterkorps. Vervolgens was het de beurt 
aan alle dorpen en de stad Coevorden om hun couplet 

van het lied te laten horen. Daarmee kwamen alle korte 
verhalen samen in één gezamenlijk lied. Daarna was het 
kunstwerk aan de beurt. Alle doeken waren inmiddels vast-
gemaakt op de grote lijst. Wethouder Huizing en landheer 
Harmannus en vrouwe Anna uit de Toorn van Thunaer 
trokken het doek naar beneden en onthulden het kunst-
werk.

Een flinke knal
Of toch niet? Na de onthulling van het kunstwerk werd 
het culturele jaar officieel geopend met een schot van het 
kanon. De eerste poging was wat teleurstellend, maar bij 
de herkansing klonk er een harde knal. Het startschot, we 
zijn begonnen!

Het startschot klonk!
Het culturele jaar is officieel van start

Wat een dag was het! Zaterdag 28 augustus was de officiële start van het culturele jaar in 
de gemeente Coevorden. We waren meteen verbonden in verhalen. Door de hele gemeente 

haalde wethouder Jeroen Huizing met zijn ‘gevolg’ kunstwerken en coupletten op in alle 
dorpen. Aan het einde van de dag kwam alles samen in Coevorden: 

een gezamenlijk kunstwerk en een gezamenlijk lied.
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Allen:
Volk van Coevern, burger, boer,
Van De Kiel tot Stienwieksmoer…..
Dichter, schilder, muzikant,
Neem mekaar maar bij de hand.
Danser, fotograaf, acteur,
Al die kunst bedref komp reur.
Op hen Coevern! Komt dat zien!
Dit jaor stiet cultuur op ien!
Rappe rap, klassiek of blues
Sluut je an en blief niet thoes.
Dans met gaanzen Geessie rond.
Varf de grieze straoten bont.
Stap met kunsten oet de sleur.
Want dat gef het leven kleur.
Op hen Coevern! Komt dat zien.
Want dáor stiet cultuur op ien!

Meppen
Heur, hier zingt de Möpper nu
Boer’n, burgers, buurtenluu.
Jeneverbes en Twientiesveen
Lange Möpper, oeze stien.
Prakkehof, de olde stee
Zing nou allemaol mar mee.
De Möpper breng’n zo hun diel
An het cultureel gehiel.

Aalden
Rondom Aalden, welbekend.
Openluchtspel zonder tent.
Folk Veur Volk-feest in de hof
daorover heur ij niks dan lof.
‘s Winters schiet wij met carbid,
en kiek wij gloepens oet veur ‘t lid.
Op hen Coevern! Komt dat zien!
Dit jaor stiet cultuur op ien!
Woon j’ in Aalden, da’s een bof:
‘t Gaat van LOL tot Korenhof.
Aeldermeent en ook de kerk,
voor cultureel- en reli-werk!
Molen, scholen, AZC:
uit Aalden doen we allemaal mee!
Op hen Coevern! Komt dat zien!
Dit jaor stiet cultuur op ien!

Benneveld
In Benneveld bloeit de cultuur
In atelier en boerenschuur.
Weefgetouw of popmuziek
Stripfiguur of keramiek.
Eensgezind door hem en haar,
Krijgen we toch heel wat klaar.
Coevorden steun de cultuur!
‘t Kost wel wat maar is niet duur.

Zweeloo
Zweel is schilderachtig mooi
Ok Van Gogh vun hier zien rooi
en de Bleek van Liebermann
is daor een goed veurbeeld van
Grote schilders van weleer
brachten Zweeloo roem en eer
´t Stiet vermeld, ´t is officieel!
Kunstenaarsdorp, dat is Zweel!!

Gies
Wie ai bint het maakt niks oet,
In Gies veult het hiel gauw goed
Beeld’nde kunst, veul muziek,
Wintersfeer en romantiek.
Hiel actief op elk gebied
Stil zitten kuw in Gies echt niet.
Op hen Coevern komt dat zien
Want daor stiet cultuur op ien!

Wezuperbrug
In ons dorp laten we elkaar vrij
Indien staan we klaar in een rij
Op de brug die ons dorp verbindt
Tussen noord-zuid ouder en kind
Cultuur historisch tot eigentijds
Actief verbonden en zeker eigenwijs
Natuur zo mooi dat het je verwent
Wezuperbrug daar mag je zijn wie je
bent.

Wachtum
Wachtum bi’j daor wal ies west
Men is daor echt op zien best
In De Kom op het toneel
Revue, muziek cultuur teveel
Volk oet Wachtum stiet veur an
Kom doe met en sluut je an
Op hen Coevern kom dat zien
Want daor stiet cultuur op ien

Wezup
Wisp het dörpie vlak bij Sweel
Wij bint hier heel cultureel
Klein, maor groot in’t samenspel,
‘t gef verbinding zeker wel.
Een manluu avond, vrouwluu ok,
Kerst en kunstmarkt soms hiel drok.
Dat gef’t dörp zien sfeer en kleur,
Kom naor Wisp en rie niet deur.

Daol’n
Daol’n van Nörwiek tot de Loo,
cultureel van hoog niveau!
Teniel en bielden, ‘k nuum maor wat...
En tussendeur ‘n terrassie pakken
want die bint er zat!
Volop koren, harmonie,
elk heur eígen melodie.
Laot je heuren, zing dit lied:
Daol’n dat vergeet je niet!

Schoonoord
Goeiendag eem allemaal
ok wij hebt hier een mooi verhaol
Ok Skonord hier laot van zich heuren
in ‘t Reuzendorp giet ut gebeuren
Ons Dorpsbelang en nog veul meer
op Skonord hangt een goede sfeer
Van jong tot old hebt wij vertier
Zo leeft wij met zijn allen hier.

Ok heuze Reuzen leeft hier voort
Misschien hejder ooit van heurt
De aole tied hier op ‘t museum
Ja daor kuj ‘t nog echt beleven
Maar ‘t mooiste van dat alles hier
‘T volk hef hier nog echt plezier 
Skonord en ‘t Oranje knaol
Wij hebt ‘t hier toch allemaol

Erm/Achterste Erm
Al veul meer dan doezend jaor
lig oes mooie darpie daor!
Een prachtig meer bi’j de hand
dat maakt Erm interessant!
Darp van Paosvuur en de Ster
lichtend veurbield her en der!
Een mooie Horeca-lijn
Blij om een Ermer te zijn!
Op hen Coevern! Kom dat zien!
Want daor stiet cultuur op ien!

Noord-Slien
Op volle toeren dreit oeze meul
in dit darp gebeurt zoveul
bossen, heide, een mooi café
dieren in de weide, hiel gedwee
Kibbelkoel en warm zwembad
Hunebedden en Pieterpad
Oet Noord-Slien laot wij oes zien,
Want daor stiet cultuur op ien!

’t Haantje/Kibbelveen
‘t Haantje is nu aan de beurt
Je weet wel, waar het nogal eens reurt
Die boortoren zo ineens verdween
Dat brengt ons allen nu bijeen
Woeste gronden is een feit
‘t Haantje is van deze tijd
Heeft u zin in wat Cultuur?
Ga met ons op avontuur!

De Kiel
Zeuven Markendorp De Kiel
Naoberschap met hart en ziel
Het is Drenthe’s middelpunt
Het is Coeverns hoogste punt
Unicum in stad en streek:
Tillefooncelbibliotheek
Hartstocht, iendracht samenwark
Holt De Kiel vitaal en stark

Geesbrug
Geesbrogge is ‘n darp op ‘t veen
We staot mekaar, vuult oons nooit alleen
Zo gaon der scheepies deur ‘t kenaal
Accordeonmuziek kent wij allemaal
Het veen dat is allange vut
Veurt verwarmen van de plaggehut
Wie van Geesbrogge zingt oes lied
En Coevern, underschat oons niet!

Slien
Slien, zo wordt wal ies beweerd,
is een darp dat inspireert.
musicals veur groot publiek.
Koor- en harmoniemuziek.
En de mooiste meid van Slien?
Nou, die kent host iederien!
Mooi theater, niet te duur.
Slien zit barstens vol cultuur!

Coevorden
Mooi da’j now in Coevern bint,
stattie in het Drentse land.
Kasteel en grachten, hier bemind,
gaot al eeuwen hand in hand.
Coevern is zeer cultureel
musea, Hofpoort en ’t park
En heel arg traditsjoneel
In november Ganzenmarkt!

Daolerpeel
Volk uut Coevor’n heit al heurt
‘t is Daolerpeel waor ’t gebeurt
In Daolerpeel is hut gien zooi
Veul vrijwilligers holt het mooi
wij hebt hier een multicultureel
Sport en muziek doet wij hier veel
op hen Coevor’n! Komt dat zien
In Daolerpeel stiet cultureel op ien

Steenwijksmoer
Van Dorpshuis Protos blauw en wit,
Vergeten de mensen hier de meeste shit.
2 weekendjes per jaar hebben we hier feest
Trekkerslep en Dwarspop is
(dan)het hele dorp geweest
Alle culturen zijn ze hier gewend
Daarom is het mooi als je een Steenwijksmoerder bent.
Op hen Steenwijksmoer. Komt dat zien
Want daar staat cultuur op ien

Daolerveen – Stieltieskanaol
In Daolerveen en Stieltjeskanaol
Daor spreekt ze dezelfde taol
Voetbal, zang, muziek en toneel
De Boerhoorn holt oes in’t gareel
Heel tevree’n leeft wij hier
Grűn, gastvrij op oes manier
Wij laot oes hier ok geern zien,
Want hier stiet cultuur op ien!

Zwinderen
Swinre, aan de vaart, en brug
dat gaat al 800 jaren terug
van Swindersveld tot Geeserstroom
met moeras, veen en n dikke boom
een dorpshuus waor t al’maal beurd
Naopraoten en heij je t al heurt
Op hen Zwinder’n. Komt dat zien
Want daar staat cultuur op ien

Oosterhesselen
En dan Hesseln, darp met pit
Met Montmartre en Carbid
Mooie verhaal’n te bedenken
Over kerktoor’n en Landgoed Klencke
Geschiedenisles is vast ’n feestje
Op De Woert en Esdal College
Sprookjes schrieven en fantaseren
Dat kunt zij je daor wal leren

Het lied van ons allemaal

“Laat ik beginnen met te zeggen dat ik met m’n neus in 
de boter ben gevallen. Diep zelfs, want wie start er nu als 
burgemeester in een gemeente die Culturele Gemeente 
is? Tegelijk besef ik dat de culturele sector het, zoals veel 
meer sectoren, zwaar heeft. Maar als ik dan zie wat er 
toch neergezet wordt, neem ik mijn petje daarvoor af. Een 
groot compliment voor de organisatie en alle vrijwilligers 
die zich inzetten om mooie projecten af te leveren.”

Aan het woord is Renze Bergsma, sinds 1 oktober burge-
meester van de gemeente Coevorden. En dus ook van de 
Culturele Gemeente. Wat betekent cultuur voor hem? 

“Cultuur is een breed begrip voor mij. Volgend jaar vieren 
we het 350-jarig ontzet van Coevorden. Ik verheug me nu 
al op de vele activiteiten, gericht op de historie van de stad 
en de dorpen, die daarvoor gepland staan. Maar cultuur 
is ook de kermis die nu toevallig voor de deur van het ge-
meentehuis staat. Ik liep er gisteren even een rondje. Mooi 
om te zien hoe jong en oud daar samen genieten van de 
muziek en de attracties.”

“Het thema van de Culturele Gemeente: ‘Verbonden in 
verhalen’ heb ik echt terug gezien en gehoord tijdens 
het project ‘Levenslied, jouw leven is een lied waard’. Ik 
was bij het concert en zag daar 16 kanjers die hun leven 
bezongen in een hele goede, positieve sfeer. Je kon ook 
zien dat ze onderling een hechte groep zijn geworden. 
Vooraf kenden ze elkaar niet, maar dit project heeft hen 
echt verbonden. En ja, het zijn geen professionele zangers 
en zangeressen, dus ze raakten niet alle noten even goed, 
maar ze raakten wel het hart van alle concertbezoekers. 
En dat is eigenlijk wel een mooie definitie van cultuur, het 
raakt je hart!”

“Cultuur raakt je hart”
Renze Bergsma start als burgemeester van een culturele gemeente
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Foto onder: vaste prik in het culturele takenpakket van de  
burgemeester van Coevorden, de Ganzenmarkt-verkiezing.  
(Esselien de Groot)
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STRIP | Herman Roozen
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Programma Cultureel Jaar

2 sept t/m 27 mrt   Expositie SMALT Podagristen, Stedelijk Museum Coevorden

13 januari 2022   Oosterhesselen, Opening Lichtkunstroute ‘In de vezels’
13 t/m 15 januari 2022  Lichtkunstroute ‘In de vezels’

2021/2022    Cultuurpad Coevorden en ‘Pad-in-de-kijker’ weekends. 

2021/2022    Educatieworkshops, 6 workshops in schooljaar 21/22, basisscholen

Januari 2022    Lancering podcasts verhalen in Coevorden

10 apr t/m 25 sep 2022  Coevorden, tentoonstelling ‘De Helden van Coevorden’

April 2022   Editie 3 Cultuurmagazine

Zomer 2022   Opening Bommen Berend Pad

2 juni 2022   Coevorden, Boekpresentatie Boek: 1672, Een schricklijkck jaer, van Ineke den Hollander
6 juni 2022    Uitgifte Zilveren Dukaat Kasteel Coevorden en herdenkingspenning 1672
3, 9 en 10 juni 2022  Coevorden, Jeugdtheater Bommen Berend, door leerlingen De Nieuwe Veste

Zomer 2022    Première Film Ellert & Brammert

Juli 2022   Editie 4 Cultuurmagazine

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

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

25 augustus 2022   Coevorden, 1e Bommen Berend muziektheaterconcert KMKJWF en officiële herdenkning
26 augustus 2022   Coevorden 2e en 3e Bommen Berend muziektheaterconcert KMKJWF 

27 en 28 augustus 2022  Coevorden, Garnizoensdagen

28 augustus 2022  Groningen, 4e Bommen Berend muziektheaterconcert KMKJWF 
31 augustus 2022   Münster, 5e concert Bommen Berend muziektheaterconcert KMKJWF

8 nov ‘22 t/m 26 mrt ‘23   Coevorden, Tentoonstelling ‘350 jaar Ontzet’

Okt. 2022    Sing-a-long
Okt. 2022   (Educatie)voorstellingen Opera Spanga, After the Flood

Nov. 2022   Editie 5 Cultuurmagazine

Ca 12/12/2022   Bommen Berend Pad Wandelevenement, Rabenhaupt tocht Groningen-Coevorden 
Nov. 2022   Coevorden, The Armed Man, concert

Dec. 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.

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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“Ik ben gefascineerd 
door kleuren.” 

Marion Mencke
Kunstenaar uitgelicht

In iedere hoek van het atelier van Marion Mencke zie je schilderijen van haar hand. Van landschappen 
tot boomhuiden, van uitgesproken kleurrijk tot meer ingetogen. In haar lichte werkplek ontstaat van  
alles. Naast haar eigen werken ontwikkelt Marion ook lesprogramma’s voor scholen en geeft ze work-
shops en cursussen aan allerlei verschillende groepen, van jong tot oud.

“Als kind speelde ik óf schooltje, óf ik was aan het knutselen. 
De keuze om later de kleuterkweek te gaan doen was dus niet 
zo verrassend.” Inmiddels heeft Marion al veertig jaar ervaring 
in het onderwijs: “Het onderwijs is in al die jaren wel anders 
geworden. Het is meer opbrengstgericht, de prestatie is lei-
dend. De ruimte voor creativiteit wordt minder en dat vind ik 
ontzettend jammer. Kinderen hebben zoveel mooie ideeën en 
we geven ze zoveel ontwikkelkansen als we ze dingen laten 
beleven. Niet op een scherm, maar gewoon met hun handen 
of buiten. Werken met verschillende materialen en technieken, 
ze hebben behoefte aan die expressie.”

Zelf bleef Marion zich op creatief gebied al die jaren  
verder ontwikkelen. Tien jaar geleden startte ze met haar 
atelier en daarnaast volgde ze een opleiding creatief commu-
niceren. Dit alles komt samen in de lesprogramma’s die ze 
ontwikkelt voor scholen. Een grote beschilderde kunst-koffer 
staat in haar atelier. Scholen kunnen deze huren, een intro-
ductieworkshop bij haar volgen en vervolgens zelf aan de slag 
met de uitgewerkte lessen. Het volgende lesprogramma, dat 
ze nu aan het ontwikkelen is, gaat over Vincent van Gogh.  

In het kort:
Marion Mencke schildert, ontwikkelt kunstlespro-
gramma’s voor scholen en geeft workshops in haar 
atelier in Noord-Sleen. Ze schilderde onder andere 
het kunstwerk voor Noord-Sleen bij de opening van 
het culturele jaar. Op dit moment ontwikkelt ze een 
lesprogramma over Vincent van Gogh, de beroemde 
schilder die tijd heeft doorgebracht in onze regio.
www.marionmencke.nl

Ook organiseert ze workshops en een teken- en schilder- 
cursus voor kinderen: “Daarmee creëer ik een plek voor  
kinderen die op school de kans niet krijgen om zich op  
die manier te ontwikkelen. Ik zie kinderen die echt de  
prachtigste dingen maken in mijn atelier, terwijl ze in het 
onderwijssysteem misschien het gevoel krijgen dat ze geen 
talent hebben. Hier bloeien ze dan op.”

Waar haar eigen liefde voor schilderen vandaan komt? “Dat 
is een goede vraag! Het is zowel een uitdaging als een vorm 
van ontspanning en ik ben gefascineerd door kleur. Kleuren 
zeggen zoveel. Kandinsky, een van de eerste kunstenaars die 
abstract werk maakte, zei: ‘Kleuren en vormen vertellen veel 
meer over de schilder dan een waarheidsgetrouw werk van 
een landschap.’ En daar geloof ik ook in. Maar ik mag mezelf 
ook graag verliezen in een onderwerp, dan zoek ik heel veel 
achtergrondinformatie op en gebruik al die opgedane kennis 
als basis voor een nieuw schilderij.” 

 < Foto links en boven: Marion in haar atelier. > Foto rechts: In iedere 
hoek van het atelier zijn werken van Marion te vinden.
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Wilmar Janssen, Gijs-Peter Kuijpers en Shännah Ossel zijn 
drie van de deelnemers aan het project Levenslied. Ze 
vertellen over hun ervaring, van schrijven tot zingen en alle 
emoties die bij zo’n proces komen kijken. 

Muziek verbindt ons altijd
Zanger Harm Spang was een van de ambassadeurs van 
het project Levenslied. “Echt een prachtig project”, aldus 
Harm. “Mooi om te zien hoe de deelnemers hun verhalen 
ieder op hun eigen manier op eigen muziek vertellen. En 
hoe dat dan samen komt. Wie je ook bent en wat je ook 
doet, muziek verbindt ons altijd met elkaar!”

Bijzondere gast
En dan hebben we nog een bijzondere gast in dit artikel; 
Daan. Hij zong niet mee, maar heeft wel een verhaal. En 
dat willen we je niet onthouden. 

Ga er maar aan staan. In een volle theaterzaal het lied van je leven zingen. Niet zomaar een lied dus, 
maar je eigen levensverhaal. Over vreugde soms, over verdriet ook en over liefde. Zestien deelnemers 
aan het project Levenslied deden het met volle overgave. Ze gaven twee concerten. Vooral tijdens het 

eerste concert spatten de emoties ervan af. De dozen met tissues die in de gangpaden van Theater  
Hofpoort klaar stonden, vonden gretig aftrek. 

Zing het maar eens,  
    het lied van je leven!

> Alle nummers staan op het album ‘Mijn leven is een lied waard’
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Levenslied

Wilmar Janssen zong het nummer Hey mij. Het lied gaat 
over haar jeugd, een nare jeugd. “Twee jaar geleden heb 
ik al eens meegedaan aan een traject, dat was Zing wie 
je bent. Dit project, Levenslied, gaat nog wel een stapje 
verder. Ik heb zelf de muziek en tekst geschreven. Het 
nummer gaat niet zozeer over de nare gebeurtenissen in 
mijn jeugd. Het gaat veel meer over mezelf. Dat ik, on-
danks alles, goed genoeg ben zoals ik ben. En dat ervaar 
ik ook steeds meer. Al met al bijzonder indrukwekkend, 
om je eigen proces zo te doorlopen. 

Maar ook om het samen met de andere deelnemers te 
doen. Al onze verhalen hebben ons inmiddels verbon-
den. We startten als zestien onbekenden, nu gaan we 
gezellig samen uit eten en hebben een Whatsapp-groep-
je. Behalve een sterkere zelf heb ik nog meer gevonden, 
namelijk steun aan elkaar.”

Gijs-Peter Kuijpers zong het nummer Ware Noorden. Het 
lied gaat over het loslaten van je kinderen. En ze mee-
geven dat ze altijd een plek hebben waar ze naar terug 
kunnen. Hun thuis, het Ware Noorden. “Ik ben in 2020 be-
gonnen met het schrijven van liedjes. Toen ik hoorde van 
dit project heb ik even geaarzeld, maar besloot toch mee 
te doen. Onze zoon ging voor een half jaar naar China. In 
de auto op weg naar Schiphol dringt het dan ineens tot je 
door: daar gaat ‘ie dan, we moeten hem loslaten, hij mag 
de wijde wereld in. 

Het leuke van dit project is ook de verhalen van de ande-
ren. Om te horen wat zij hebben meegemaakt. Alle liedjes 
komen rechtstreeks uit het hart en dat maakt het echt. Het 
zijn levensgebeurtenissen en daar kan iedereen contact 
mee krijgen. Dat blijkt ook wel uit de reacties van het 
publiek.”

Shännah Ossel zong het nummer Ligt het dan aan mij. Ze 
is op school enorm gepest. Daardoor was ze altijd onze-
ker en stil. “Mijn opa zag de oproep om mee te doen aan 
het Levenslied. Ik vind zingen hartstikke leuk en besloot 
mee te doen. Ook om mijn grenzen te verleggen, ik doe 
veel dingen die ik eigenlijk heel spannend vind, daar word 
ik sterker van. Was ik eerst het meisje dat gepest werd, nu 
doe ik wat ik wil. Ik focus me op die zaken en niet meer 
op de rottijd die ik heb gehad. 

De paniekaanvallen, de hyperventilatie, ik ben er heel 
open over. Niet alleen in mijn lied, ook in het dagelijks 
leven. Daar word ik niet alleen sterker van, ik kan er ook 
anderen mee helpen.”

12

Tekst: Marina Grootjans | Foto’s: Kim Stellingwerf
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Roos in de jungle
We zeiden het al, er is nog een gast in dit verhaal. Daan. 
Hij zong zelf niet mee, zijn moeder, Petra Witting wel. Met 
het nummer Roos in de jungle, over mensen met een 
beperking. 

Af en toe laat ik een traantje
Daan heeft het syndroom van Down. En was bij alle repe-
tities en optredens van zijn moeder aanwezig. “Thuis was 
ze altijd de hele dag aan het oefenen”, verklapt Daan. “Ik 
vind het wel leuk en ben ook heel trots op haar. In het  
theater zingen was wel een beetje spannend, maar ik wist 
wel zeker dat ze het goed zou doen. Ze is een goede 
artieste, af en toe moet ik wel een traantje laten als ik haar 
hoor zingen. Wat ook leuk is, mijn oma en mijn broers 
komen morgen naar het concert luisteren. En daarna gaan 
we met z’n allen uit eten, want dan vieren we mijn verjaar-
dag en die van mijn moeder. Gezellig vind ik dat.”

Je bent gewoon zoals je bent
Als uitsmijter vat Daan alle levensverhalen die tijdens het 
concert te horen waren kort maar bondig samen. “Ieder-
een heeft wel wat, ik heb het Downsyndroom. Je bent 
gewoon zoals je bent!”

Kan ook zo op een CD! 

Luister nu!
Alle nummers van dit project kun je 
 luisteren via de bekende streaming- 
diensten zoals Spotify!

Zoek op ‘Mijn leven is een lied waard’ en 
geniet van de bijzondere verhalen. 

Liever een cd?
Er is een beperkte oplage echte cd’s  
gemaakt. Deze kun je kopen voor 10 euro. 
De opbrengst van deze cd’s gaat naar 
Stichting Hero. Wil je een cd kopen?  
Stuur dan een e-mail naar  
culturelegemeente@coevorden.nl

15

Levenslied

Het project werd mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Drenthe
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Coevorden
Rabobank Stimuleringsfonds
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EEN leven lang  
tekenen en schilderen

17

Harm Eggens woont sinds vorig jaar met zijn echtgenote in Emmen, maar daarvoor decennialang in 
Erm. Hij is geboren in Achterste Erm op 17 december 1941 en wordt rond de tijd dat dit magazine  
verschijnt 80 jaar! Een mooi moment om terug te blikken op het leven van deze kunstenaar uit onze 
gemeente en zijn grote verzameling bijzondere werken die hij tijdens zijn hele leven heeft gemaakt.  
Speciaal voor dit magazine maakte hij ook een prachtige tekening van de gemeente, die ziet u op  
bladzijde 20.

Harm Eggens

Harm was het tweede kind uit het gezin van Albert Eggens 
en Harmina Aaltiena Boer uit Erm. Zijn oudere zus Jantien 
was al een jaar eerder geboren op 26 januari 1940. De 
eerste foto die van hem is gemaakt, was gemaakt door 
een toevallige mede-passant uit Emmen en zijn Oosten-
rijkse echtgenote in de tram van de Eerste Drentse Stoom-
tramweg-Maatschappij (EDS). Het voltallige gezin was 
onderweg naar een kraamvisite in Gees. 

In zijn vroegste herinneringen komt ook de oorlog voor. 
Hij weet nog dat hij de vliegtuigen hoorde en vluchtte 
naar de schuilkelder thuis. Later zag hij de gevolgen van 
de brandbommen die terecht kwamen in Achterste Erm 
op 22 november 1943. Twee boerderijen verbrandden 
maar er waren wonder boven wonder geen persoonlijke 
ongelukken. Na de oorlog werd op 25 september 1946 
zusje Aaltje geboren en was het gezin compleet.

Harm was zich altijd zeer bewust en erg onder de  
indruk van de schoonheid van onze mooie gemeente. 
De boerderijen, schuren en alles wat daar bij hoorde in 
dat prachtige schilderachtige Drentse landschap; het had 
zijn volledige aandacht. Tekenen en schilderen is tot op 
vandaag de dag zijn lust en zijn leven. Dat begon al in zijn 
ouderlijk huis, aan de keukentafel. Veel tekenmateriaal was 
er toen nog niet. Als het kon kreeg Harm van zijn ouders 
lege velletjes om op te tekenen: “Maar vaak was het dan 
leeg briefpapier, met lijntjes, dat vond ik natuurlijk maar 
niets, die lijntjes zaten in de weg.”

In mei 1948 ging Harm voor het eerst naar school, de 
Openbare Lagere School van Erm. Op school werden in 
die tijd door de leerlingen dubbeltjes en kwartjes  
gespaard en er kwam steeds meer verkeer en aandacht 
voor verkeersveiligheid. Toen in 1953 de zomervakantie 
voorbij was kwam schoolmeester Braam met de medede-
ling dat er een tekenwedstrijd werd georganiseerd door de 
Nationale Spaarraad en het Verbond voor Veilig Verkeer. 
Het thema en de opdracht voor de tekening zou luiden: 
“Spaart Jan wel zijn geld en zijn leven?” Daarbij zou het 
gaan om een jongetje die met zijn autoped met het spaar-
bankboekje in de hand over de rijweg op weg was naar de 
spaarbank.

Daarop tekende Harm een voorstelling van de net  
gebouwde Boerenleenbank in Sleen met een rij huizen en 
de groentewinkel, een bestelwagen, een vrachtwagen met 
melkbussen van de zuivelfabriek en uiteraard het jongetje 
met de autoped en spaarbankboekje.

Het resultaat mocht er wezen want enige tijd later werd 
bekend dat Harm de landelijke wedstrijd had gewonnen. 
De tekening kwam zelfs nog in het tijdschrift Libelle te 
staan. De school ontving als prijs een bedrag van  

Tekst: Henk Mepschen | Foto’s: Alieke Eising
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150 gulden, voor die tijd een enorm bedrag! Zelf kreeg hij 
vijf gulden op zijn spaarbankboekje bijgeschreven. Harm 
kreeg van meester Braam een cadeau dat voor zijn ver-
dere leven zo belangrijk werd: zijn eerste zo fel begeerde 
tekendoos. Hij heeft hem nog altijd.

Een andere jeugdherinnering was minder motiverend: op 
een dag zat er een echte kunstschilder in de omgeving te 
schilderen. Harm liet hem trots zijn tekeningen zien, maar 
de schilder was helemaal niet onder de indruk van zijn 
werk. Ondanks het teleurstellende commentaar van deze 
ervaren ‘vakman’ liet Harm zich niet ontmoedigen, hij 
wilde later tekenleraar worden.

Na de lagere schoolperiode ging Harm op advies van 
meester Braam naar de Ambachtsschool in Emmen voor 

het vak huis- en decoratieschilder. Ook in de avonduren 
werd er flink doorgeleerd, maar een vak als beeldend kun-
stenaar bestond toen nog niet.

In 1957, na de Ambachtsschool, tipte meester de Grip 
hem voor een baan op het laboratorium van de Verf-
fabriek NELF in Groningen waar hij werd aangenomen. 
Daar deed hij de opleiding Verfindustrie. Hij kreeg enorm 
veel kennis over het maken en samenstellen van verf en 
lakken. Kennis die hem later in zijn carrière goed van pas 
kwam.

In 1960 was Harm in militaire dienst. In die tijd had hij 
weinig kans om te tekenen. “Ik maakte in die twee jaar 
misschien een tiental tekeningen. Vaak op papier van de 
landmacht, dat kreeg ik van de kok. Ik maakte ook een 
tekening tijdens de periode dat we in Frankrijk waren, bij 
La Courtine. Het bijzondere is dat ik zelfs een foto heb 
waarop je ziet hoe ik in het gras zit te tekenen.” 

In deze periode kreeg Harm verkering met Aaltje Meije-
rink uit Dalen, in 1966 trouwden zij en in 1970 werd hun 
dochtertje Christine geboren. Omdat Harm in 1971 een 
baan kreeg als tekenleraar in Utrecht verhuisde het jonge 
gezin in 1972 naar een flat in Jutphaas. In 1974 werd 
Harm aangenomen als tekenleraar in Musselkanaal en 
verhuisden zij weer naar het Noorden. Zoon Albert werd 
geboren in 1975 en het gezin was nu compleet.

In 1979 verhuisde het jonge gezin naar het ouderlijk huis 
van Harm in Erm, omdat zijn ouders verhuisden naar 
Sleen. Harm had hier mogelijkheden om zijn dromen 
waar te maken want van de oude stal kon hij een eigen 
atelier maken en de ouderlijke boerderij aan de Harstakker 
werd grondig verbouwd.

Toen zijn oude docent meneer De Grip van de Ambachts-
school in Emmen in 1980 met pensioen ging kreeg hij de 

Harm Eggens
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Samen met Harm wordt momenteel 
gewerkt aan een inventaris die u  
binnenkort kunt bekijken op de website 
www.geschiedeniscoevorden.nl waarbij 
vele werken in klein formaat te zien zijn 
maar waar u ook de biografie van Harm 
Eggens kunt lezen. Wilt u de originele 
exemplaren komen bekijken op het 
gemeentehuis of ergens voor gebruiken 
dan kunt u een afspraak maken met de 
gemeentearchivaris.

mogelijkheid om zijn baan als tekenleraar over te nemen. 
Harm kon weer op de fiets naar school, net als toen hij 
zelf als leerling naar diezelfde school fietste. Tot zijn  
pensioen in 2003 gaf Harm daar les.

Harm heeft in zijn leven veel gestudeerd om zijn vakken-
nis te verrijken maar gaf zelf ook als docent tekenles bij 
diverse opleidingen en gaf tekencursussen thuis in zijn 
eigen atelier. In al die jaren heeft hij heel veel teken- en 
schilderwerken gemaakt, vaak van plekken in zijn directe 
omgeving die hem zo lief is.

Zijn talenten zijn niet onopgemerkt gebleven want menig 
werk van hem hangt bij familie of particulieren waar hij 
vaak in opdracht werk voor heeft gemaakt. Zelfs tot in  
het buitenland toe. Ook werd Harm gevraagd om toe-
passelijke illustraties te maken voor kalenders en het 
cursusboek van de Drentse Toal:  “Dieper deur Drenthe”.
Op de “Dorpskoerier”, het kwartaalblad van de Vereniging 
Dorpsbelangen Erm, prijkte gedurende 16 jaren de pen-
tekeningen van Harm op de voorkant, telkens met een 
ander toepasselijk thema passend bij Erm. Negen jaar 
heeft hij coulissen gemaakt voor de Ermer Avond tijdens 
de Wielerronde van Erm. Verder maakte Harm etsen, 
linoleumsneden, briefkaarten, kerstkaarten, kunstig be-
schilderde paaseieren voor zijn gezin, vouwwerkjes voor 
zijn creatieve dochter en tekenwerk voor zelf ontworpen 
ganzenbordspelen om ouderen in het verzorgingstehuis 
met dementie weer met elkaar aan het praten te krijgen 
over hun herinneringen uit vroegere tijden.

In december wordt Harm 80 jaar, tijdens het Culturele 
Jaar in de gemeente Coevorden. Na een rijk en werkzaam 
leven kan Harm terugzien op een enorm oeuvre. Sinds zijn 
verhuizing naar Emmen in 2020 woont hij bijna naast zijn 
vroegere school, aan de Weerdingerstraat. Daar maakte 
Harm zich zorgen over wat er uiteindelijk met al zijn vele 
en mooie werk moest gebeuren. Hij heeft alles nog, van 
zijn eerste kindertekening, zijn eerste eigen tekenboek, tot 
nu.

Hij nam contact op met de gemeente Coevorden om 
eens te vragen naar mogelijkheden. Het gemeentelijk  
archief bewaart niet alleen officiële stukken van de  

gemeente zelf, maar kijkt ook naar stukken en collecties 
die van cultuurhistorisch belang zijn voor de gemeente. 
Bijvoorbeeld archieven van bijzondere bedrijven,  
verenigingen of personen. 

Het werk van Harm is daarom een prachtige aanvulling 
op het gemeentelijk archief. In veel werken van Harm zien 
we plekken uit de gemeente Coevorden terug, markan-
te gebouwen en dorpsgezichten bijvoorbeeld. Wat ook 
bijzonder is, is dat Harm van jongs af aan zijn tekeningen 
en schilderijen heeft bewaard. Je ziet de ontwikkeling van 
een creatief kind tot kunstenaar en vakman. 

De gemeente is dan ook heel blij dat het werk van Harm 
aan het archief kan worden toegevoegd. Samen met  
archivaris Henk Mepschen heeft hij zijn werk gesorteerd 
en geïnventariseerd.



Vanaf januari komt er om de week 
op zaterdag een nieuwe aflevering 
uit van de podcast Van Koevoorde 
tot Ganzenstad. Luisteren kan via je 
podcast-app, via  
zo34.nl/vankoevoordetotganzenstad 
of om de week in ZO! Op Zaterdag 
tussen 10.00u en 12.00u op ZO!34.
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Verbonden in beelden en verhalen

In samenwerking met gemeente-archivaris  
Henk Mepschen, maakt Paula Keizer vanuit  
streekomroep ZO!34 de podcast Van Koevoorde 
tot Ganzenstad. Aan het woord zijn historici,  
archeologen, ervaringsdeskundigen, kortom:  
iedereen die kan vertellen over de geschiedenis  
van de prachtige gemeente die zich ook dit jaar nog 
Culturele Gemeente van Drenthe mag noemen.

Vanaf begin januari zal om de week op zaterdag een 
nieuwe aflevering worden uitgebracht. Zo hoor je Wolter 
van Coeverden over zijn familie die jarenlang de scepter 
zwaaide vanuit het Coevorder kasteel, vertelt de eerste 
miss Ganzenhoedster hoe het was om zestig jaar geleden 
de titel te winnen en ook staan er nog afleveringen op de 
planning over de prinses van Zweeloo, de kerktoren van 
Sleen en de verdwenen boortoren in ‘t Haantje.

De eerste aflevering van Van Koevoorde tot Ganzenstad, 
begint uiteraard bij het begin: het ontstaan van Coevor-
den. Waarom is de plek hier ooit gevestigd? En waar is dat 
precies begonnen? Aan het woord zijn de archeologen 
die zelf onderzoek deden naar Coevorden en het ontstaan 
van de stad, en ontelbare vondsten deden van meer dan 
duizend jaar oud.

Van Koevoorde tot Ganzenstad

“Elke woensdag ga ik 
met een gepakte koffer 
op pad. Niet met  
kleding of toiletspullen, 
maar met opname- 
apparatuur. Op zoek 
naar de geschiedenis 
van de gemeente  
Coevorden.”
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De komst van glasvezel in de dorpen van de gemeente 
Coevorden is het resultaat van een enorm bevlogen  
bewonersinitiatief: Glasvezel Zuidenveld. Glasvezelinternet 
verbindt de inwoners van de dorpen niet alleen op een 
nieuwe manier met elkaar, maar ook met de rest van de 
wereld. Het lichtkunstproject viert de oplevering van  
het glasvezelnetwerk. Bovendien symboliseert het de  
verbinding en kracht van het licht dat door de vezels 
schiet. 

Stichting Glasvezel Zuidenveld werkte met zeven  
aanleggebieden. In elk van deze gebieden komt één 
lichtkunstwerk. Bezoek het kunstwerk in uw eigen gebied 
of verken er meerdere per fiets of auto. Het gaat erom dat 
in al die zeven gebieden tegelijkertijd een lichtkunstwerk 
staat te stralen, zo zijn we verbonden met elkaar.  
De locaties zijn (de omgeving van) Oosterhesselen, 
Steenwijksmoer, Dalerveen, Dalen, Sleen, Noord-Sleen en 
Zweeloo. De exacte locaties van de kunstwerken worden 
later bekend gemaakt. 

De lichtkunstinstallaties worden verzorgd door Stichting 
Media Art Friesland en het bijbehorende LUNA Collective. 
De lichtkunstenaars hebben zich laten inspireren door 
de dorpen en landschappen van onze gemeente. De 
kunstwerken zeggen daardoor iets over de eigenheid van 
het gebied. Die eigenheid zit ook bij de bewoners ‘in de 
vezels’; het zijn woonplaatsen om trots op te zijn. 

De lichtkunstwerken zullen te zien zijn van donderdag 
13 t/m zondag 16 januari 2022. Op donderdag 13 januari 
wordt de manifestatie feestelijk geopend in Ooster- 
hesselen. Kinderen uit Oosterhesselen krijgen daarbij  
een speciale rol. Deze avond is een mooi moment om alle 
medewerkers en vrijwilligers van het glasvezelproject in het 
(kunstige) zonnetje te zetten! Genodigden ontvangen  
hiervoor een uitnodiging. De lichtkunstwerken zijn alle 
avonden gratis te bezoeken. Ze gaan aan zodra het  
donker is. 
  * Het programma is onder voorbehoud van de dan geldende 
  corona-maatregelen.

Lichtkunst Glasvezel Zuidenveld
‘In de vezels’

Museum Thijnhof
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Museum Thijnhof is het museum voor realistische en  
surrealistische kunst in Coevorden. Een deel van het  
museum is ingericht met een vaste collectie, waaronder  
het werk van Kees Thijn, oprichter en naamgever van het 
museum. Daarnaast organiseert het museum wisselende 
exposities gericht op het meer bekendheid geven aan  
kunstenaars en kunst uit Noord-Nederland. 

Museum Thijnhof is opgericht in 2015 en elk jaar weten 
meer bezoekers de weg naar dit sympathieke museum te 
vinden. Het draait geheel op lokale vrijwilligers en heeft 
geen vaste subsidie. 

www.thijnhof.nl

Gedurende het 
culturele jaar is 
in de periode 16 
oktober 2021 t/m 
september 2022 
deze speciale 
expositie in de 
centrale hal, in 
een zaal en op 
de binnenplaats 
van het museum 
te zien. Bij deze 
tentoonstelling 
willen we het 
werk van zes 
eigentijdse professionele Coevordense kunstenaars onder 
de aandacht brengen bij een breed publiek. Laten zien wat 
een prachtige werken in de gemeente Coevorden worden 
gemaakt geïnspireerd door de omgeving. Trots kunnen 
zijn op wat er in Coevorden en omgeving wordt gemaakt.

Saskia Dingelstad
Gedreven mens, creatieve dromer en idealist
“Mijn ambitie is het zichtbaar en voelbaar maken van de dyna-
miek en stilte in de ontmoeting tussen de mens en zijn/haar 
omgeving. Het gaat om het scheppen van een contemplatief 
moment in de hectiek van de dag, voor mezelf als maker maar 
ook voor de toeschouwer.”

Mieke Clement
Haar kleurenwereld is intens en spreekt zijn eigen beeldtaal. Daar 
is geen vorm voor nodig. De abstracte schilderijen van Mieke 
Clement zetten de toeschouwer in beweging, waardoor een 
innerlijk proces op gang kan komen.
Haar werk is een scheppingsproces dat zich laat leiden door 
kleuren en thema’s.

Jowan Remmig
Is een veelzijdig kunstenaar die zich niet laat begrenzen door 
één bepaalde discipline. Hij verzamelt allerlei soorten voorwer-
pen, zoals onder andere een oude tekst, een bladzijde met een 
koffievlek, een stukje metaal en dierenbotjes. Met zijn vondsten 
‘componeert’ hij verstilde, subtiele beelden, doorlopend op zoek 
naar pure schoonheid. Soms krijgt deze zoektocht vorm in een 
ets of steendruk, een andere keer in een collage, schilderij of in 
fotografie.

Wout Wachtmeester
Met zijn werk tracht hij 
de schoonheid en ver-
gankelijkheid weer te 
geven. De schoonheid 
wordt in zijn schilde-
rijen gesymboliseerd 
door mensfiguren en 
vogels. Het spel van 
licht en donker geeft 
het werk daarbij een 
intense sfeer. 
In diezelfde sfeer zijn 
ook zijn landschap-
pen geschilderd, de 
landschappen van het 
Drentse land. De ruig-
heid en het pure, vormen de inspiratiebronnen voor indringende 
schilderijen, die meer zijn dan alleen weergave.

Marieke Geerlings
De beelden van Marieke Geerlings overstijgen de keramiek, zij is 
beeldhouwer.“Als mijn kijkwereld (buiten) met mijn ideeënwereld 
(binnen) samensmelt wordt het beeld geboren: soms langzaam 
soms snel, maar altijd onontkoombaar.”

Herman Kolker
De schilder Herman Kolker wordt gefascineerd door de invloed 
van de mens op het landschap. Turfvelden, dijken, kwelders, 
essen. Zijn werk toont de fysieke sporen van menselijk handelen.
“In mijn schilderijen abstraheer ik de vormen van het landschap 
tot alleen maar het elementaire overblijft. Niet ter zake doende 
details laat ik weg. Ik probeer een sfeer van licht en ruimte op te 
roepen die ik eigen vind aan een bepaald landschapstype”.

Extra activiteiten
Gedurende het culturele jaar wordt er maandelijks iets 
gedaan, zoals meet & greet, lezingen, muziek en  
workshops. Ook zullen enkele kunstenaars live werken 
aan een schilderij of beeldhouwwerk in het museum. 

Tevens organiseren we gedurende het jaar 2 activiteiten 
speciaal gericht op jongeren, om deze te laten kennis-
maken met kunst en cultuur en zo inspiratie te geven 
aan jong talent. 

Wat is er nog meer in Thijnhof in deze periode
Er is naast onze vaste expositie een lopende tentoon-
stelling van Annemarie de Groot en Rene Jansen t/m  
28 november en deze wordt opgevolgd door een  
expositie van Frans van der Veen t/m 27 februari 2022. 
Allen zijn lid van het Drents Schilders Genootschap.

Voor deze expositie hebben we subsidie ontvangen van 
de Gemeente Coevorden en voor extra activiteiten van 
de provincie Drenthe.

Coevordense kunstenaars van het 
Drents Schilders Genootschap

Foto hierboven: Media Art Friesland

Tekst: Brigitte Romani



Johan, 6 jaar, groep 3
“Ik vond het leuk, ik heb een hoofd getekend. Het hoofd is 
Mijndert van der Thijnen.”

Rosalie, 6 jaar, groep 3 
“Ik vond de les erg leuk. Er kwam een mevrouw die ons 
plaatjes liet zien en ze vertelde over het museum. Daarna 
gingen wij Mijndert van der Thijnen tekenen, ik heb een 
oude man getekend.” 

Amina, 8 jaar, groep 4
“Ik vond het een spannend verhaal over Mijndert van der 
Thijnen. Het tekenen vond ik leuk. Ik heb een groot en dik 
hoofd getekend. Ik heb Mijndert nagemaakt. Ik vond dat 
mijn tekening goed gelukt was. Mijn tekening komt in het 
museum, dat vind ik gaaf!”

Kunstlessen: Wie is Mijndert?
Naar aanleiding van de kunstwedstrijd ‘Wie is 
Mijndert?!’ hebben wij als school contact gezocht 
met het Stedelijk Museum. De Mijndert van der 
Thijnenschool had namelijk 85 kunstenaars in de 
aanbieding. Deze kunstenaars konden zeker een 
mooi kunstwerk maken over Mijndert van der 
Thijnen. 

Het stedelijk museum en de school zijn samen aan de slag 
gegaan en hebben een mooi lespakket ontwikkeld. De 
leerlingen kregen uitleg over Mijndert en konden daarna 
creatief aan de slag gaan. Na de gegeven gastlessen zijn 
de leerlingen in de klassen nog doorgegaan. Zij hebben de 
tijd genomen om hun kunstwerken af te maken. Deze taak 
hebben ze heel serieus genomen. Ze zijn dan ook enorm 
trots op het feit dat hun kunstwerken te bewonderen zijn 
in Galerie Kunst op Vijf in Coevorden. De leerlingen heb-
ben genoten, zoals hier te lezen is! 

Justin, 10 jaar, groep 7 en
Patricia, 11 jaar, groep 8
“Wij kregen op school les over Mijndert, iemand uit het 
museum kwam ons lesgeven. Wij kregen de opdracht om 
te tekenen. We moesten zijn huis, hemzelf of zijn huisdie-
ren maken/tekenen. Wij kregen een filmpje te zien hoe hij 
Coevorden heeft gered. En welke materialen hij gebruikte. 
Hij gebruikte bieze matten om een brug te maken. Dus zo 
heeft hij Coevorden gered van Bommen Berend (Bern-
hard von Galen) en zijn bommen. Wij vinden het leuk dat 
onze kunstwerken in een echt museum komen te han-
gen.”
 
Hardewich, 12 jaar, groep 8 en 
Charissa, 11 jaar, groep 8 
“We vinden het heel tof dat we mee mogen doen met dit 
project! Ik vind het zelf ook een heel interessant onder-
werp en dat je zelf mee mag denken en doen is heel leuk. 
Wij weten dus ook niet hoe Mijndert eruit ziet, maar na-
tuurlijk is je eigen fantasie gebruiken het leukst. Het is iets 
van vroeger en je leert er veel van. Het was een boeiende 
les en super interessant. Het is ook heel gaaf dat Mijndert 
zoveel betekende in het rampjaar, Daarom is het een 
enorme eer dat onze school naar hem  vernoemd is.” 

Educatieworkshops
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Hoe maak je een centsprent?

Onderwijs ontmoet cultuur
Jong geleerd is oud gedaan, ook als het gaat over 
cultuur! Daarom zijn er in samenwerking met 
verschillende creatievelingen educatieworkshops 
ontwikkeld voor het onderwijs. Leerlingen leren 
daarmee meer over allerlei verschillende cultuur-
vormen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag om 
een strip te maken, een film of radio! 

De workshops worden ontwikkeld door onder andere 
stripmaker Herman Roozen, filmmaker Frank Egberink  
en lokale nieuwszender ZO!34. Scholen kunnen zich  
inschrijven voor de workshops. 

Als de scholen enthousiast zijn over de nieuw ontwikkelde 
workshops, dan wordt gekeken of ze onderdeel kunnen 
worden van het vaste aanbod van Stichting Kunst &  
Cultuur. 

De eerste workshops zijn inmiddels gegeven en in de 
komende maanden staan er nog heel wat op het  
programma! 

Meer informatie over het cultuurmenu is ook te vinden  
op www.kunstencultuur.nl. Stichting Kunst & Cultuur 
stimuleert cultuuronderwijs op scholen in Drenthe en 
Groningen.

Een van de educatieworkshops is het maken van 
een centsprent, samen met stripmaker Herman 
Roozen uit Coevorden. De leerlingen leren van 
Herman wat een centsprent is en hoe je die zelf 
kunt maken. 

Eeuwenlang was de centsprent – ook wel volksprent  
genoemd – hét middel om verhalen met beeld en tekst  
te maken en verspreiden. Het was de voorloper van het 
moderne stripverhaal, kinderboek en tijdschrift, en  
populair bij jong en oud. Op school kregen kinderen deze 
kleurrijke prenten als ze goed hun best hadden gedaan, 
maar ze waren ook gewoon te koop in winkels en bij 
straatventers.

De Stripmaker des Vaderlands 2021-2023 woont in 
 Coevorden en heet Herman Roozen. Hij vertelt hoe en 
waarom centsprenten vroeger gemaakt werden, en laat  
de klas een hedendaagse variant maken. 

Benieuwd naar het resultaat van een van de workshops? 
Blader dan door naar de volgende pagina en draai het  
magazine een kwartslag! Op de poster zie je de cent-
sprent die een van de groepen van OBS De Buitenvree 
maakte. 
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Centsprent
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Sinds 1990 en 1985 woont zie in ’t naoburige darp Noord-
Slien. Ok het podium was veur de beide gien onbekend 
terrein, want tenielspeulen is ze met de paplepel ingeuten.  

Dan weet ij ’t wal, dan doej met
“Al op de legere schoel was mien hobby tenielspeulen”, 
vertelt Gienus. “Daornao gungen wij bij de jeugdvereniging 
ThiOk, dat stiet veur ’t Haantje in Opkomst. Ien maol in ‘t 
jaor hadden wij tenieloetvoering. Deur mien vrouw Henny 
kwam ik in anraking met de femilie Dijkstra oet Slien en tja, 
dan weet ij ’t wal, dan doej met. Ik gung bij de tenielgroep 
VOO (veriening veur openbaar underwies), heb Zwarte 
Piet west, heb bij de tenielveriening in Noord-Slien speuld, 
dee met an de culturele aovends van ’t Zudenveld en an 
de revue tiedens de volksfeesten hier in ‘t darp. In 2003 
vrugen ze mij veur de tenielclub van ’t Aol Volk. Daor zit 
ik nog aal bij, al heb wij non al twie jaor niks meer daon. 
Ik bin trouwens ok (hulp)Sunterklaos van ’t jaor en wieder 
nog Van Gogh bij jubilea en herdenkingsfestiviteiten bij ’t 
Van Gogh Museum in Nei-Amsterdam.”
“Ik speul niet zoveul teniel as Gienus heur”, haakt Jannie 
an. “Ik heb ok speuld in de revue en bij de tenielveriening 
van Noord-Slien”. 

Geweldig mooie kans
De Woldrings hebt heur wark der niet van maakt. Gienus is 
adviseur worden bij Rabobank Het Drentse Land, met  
as standplaots Noord-Slien. Hie döt niks aans as thoes- 
warken, vandaor. Jannie is senior metwarker bedriefs- 
bureau bij Area in Emmen. 
In Woeste Gronden speulden een stuk of wat  
professionals en wieder almaol amateurs. Veur de beide 
Noord-Slieners een geweldig mooie kans um heur  
talenten zien te laoten. 

Oet de kop leerd
“Ik dacht drekt: Dat lek mij wal wat!”, aldus Jannie. “Ik zat 
tiedens de audities jammer genog in Frankriek, maar ik 
heb wat opnummen op de tillefoon en heb dat opstuurd.”
Gienus was in november 2019 bij de introductie-aovend 
van het culturele jaor bij Wielens. “Toen dacht ik al: Wat 
mooi, daor wil ik met andoen. Pas in meert 2020 kunden 
wij oes anmelden en deur corona waren der pas op 24 
oktober audities. Best spannend, daor stun ik dan in ’t 
dörpshoes van ’t Haantie veur de regisseurs Ben Smit en 
Pieter Stellingwerf. De biezundere tekst hadden wij vante-
veuren toestuurd kregen. Ik har het oet de kop leerd.” 
“Zie keken mij ok wal raar an, daor in Frankriek, toen ik die 

Woeste Gronden, dat iederien      
  nou wet waor ’t Haantie lig

Gienus Wolding en Jannie Janszen-Woldring schitterden samen in theaterspektakel Woeste Gronden  
ofgelopen september. Gien onbekend terrein veur de breur en zus, want zie bint beide geboren op  
’t Haantie, op ’n stienwarp ofstaand van de plek waor as in 1965 een boortoren de grond inzakt is. 

Woeste Gronden
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malle tekst an ’t rippeteren was en der wal een maol of 
vief over dee veur dat het goed op ’t filmpie stun”, lacht 
Jannie.

Veur viefhonderd man publiek
Gienus har toen gien idee dat dat de tekst was die e zowat 
een jaor later bij de vroggere boorlocatie oetspreken zul 
veur viefhonderd man publiek, en dat wal een maol of 
tien. De regisseurs luten niks deurschemeren. “Pieter zee 
niet veul. Ik mus dezölfde tekst daornao nog een maol 
doen maar dan op een aandere wieze. Ze zeden allent: 
‘Je mag wel gaan’. Daornao bleef het wekenlang stil. Pas 
in febrewari vertelden ze oes daw een rol kregen hadden. 
Dat gung via Teams. Ik kreeg dat eerst niet an de praot. Ik 
bin toen gauw naor Jannie fietst. Ze begrepen der niks van 
waorum ik bij Jannie zat. Wij hadden ja niet zegd dat wij 
breur en zus bint. Pas tiedens de rippetities in ’t zwembad 
in Noord-Slien bint ze der achter kommen.”

’t Hiele spullegie hen ‘t Haantie
In ’t zwembad inderdaod, want daor waren de rippetities 
in ’t eerst. Daor was ja een groot gresveld waor as makkelk 
1,5 meter ofstaand bewaard worden kun. Binnen muchten 
ij nog niet wezen met zo’n tenielgezelschap. Toen het 
zwembad open gung veur publiek is ’t hiele spullegie hen 
’t Haantie gaon um corona-proof te rippeteren op het veld 
naost het dörpshoes. 

Wereldneis
De beide hebt de teloorgang van de boortoren niet zelf 
bewust metmaakt. Het lawaai en het borreln van de grond 
is Gienus wal bijbleven. En de tillevisie-oetzending, want 
dat was ja wat: ’t Haantie was wereldneis! 
De rollen waren Gienus en Jannie oeteindelijk goed naor 
de zin. Dat mus veur de regisseurs slim stoer west hebben. 
Zie kenden heur pappenheimers ja nog niet. 

Wat beter in de kieker
Gienus: “Eerst dee ik een aandere rol, daor was ik niet zo 
wies met. Ik wol een meer oetdagende personage en in ‘t 
lest kreeg ik die mooie rol as portier. Ik dacht: Nou moet ik 
der ok hielemaol veur gaon!”
Jannie: “Ik har een dubbelrol, maar ok niet drekt. Mien 
auditie was wal deurkommen op de tillefoon, maar niet 
arg hangen bleven. Pas later kregen ze mij wat beter in de 
kieker en wuur ik de twie hiel verschillende personages 
Hecate en de begrafenisundernimmer.”

Groot spektakel
Het enthousiasme wuur gaondeweg groter. Wel as  
dacht dat de veurstelling over het echte verhaal van de 
verdwenen boortoren gung, har het mis. De basis van het 
stuk was de Drèentse vertaling van MacBeth. De succes-
volle boormister Diling gung deur waor as aandern stopt. 
De roem was hum naor de kop stegen en zien vrouw 
gaf hum daorin nog een extra drukkerdie. Zien eerzucht 
keerde zuch in ’t lest tegen hum. De undergang van de 
boortoren was toegelieks de undergang van de iens zo 
succesvolle Dilling. Een stark staoltie decorwark en  
theatertechniek muuk het gehiel tot een groot spektakel. 

Iedere aovend op scharp
“Elke aovend was de val van de boortoren met hoofd-
rolspeuler Wouter van Oord as Dilling weer een kippen-
velmoment”, aldus Gienus. “De finale was geweldig, het 
moment dat het stuk over MacBeth en het verhaal van 
de boortoren bij mekaar kwamen, het verhaal van macht 
bedrog, leugen en undergang.”
“De kleedster Aaf ter Horst oet Grunning har het ok  
geweldig veur mekaar”, vindt Jannie. “Een echte vakvrouw. 
Zij hef alle kleren, oes goed, ontwörpen. Het project ont-
wikkelde zuch, ik har der wal drekt vertrouwen in.  
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Het was een feest um met zukse professionals te warken. 
Zie zetten oes iedere aovend op scharp.”

Aal weer aans, tot an ’t ende an toe
“Wij bint tenielboekies wend waor as alles in stiet”, vervolgt 
Gienus. “Hier was ‘t aal weer aans, tot an ’t ende an toe. Zo 
wuur ik blind en plakten ze mij papierties achter mien bril. 
Hiele creatieve en professionele jongs bint dat van BUOG. 
Nao alle veurstellings kregen wij notities toestuurd in de 
mail. Dat har ik nog nooit metmaakt. Die feedback was 
smangs confronterend maar altied hiel leerzaam. Focus, 
focus, focus, niet meer op de tillefoon kieken vanof een 
zeker moment veur de veurstelling an, en gien gekkigheid 
meer achter ’t teniel. Pieter huul veur alle veurstellings 
een praotie, der was een soundcheck met een stuk oet je 
eigen tekst en der was dan vaak veur de liefhebbers een 
concentratie-oefening. Daor heb ik wal ies an met daon, 
maar niet altied.” Jannie luup liever achter wat rond, in alle 
rust.

Niet iederien kwam oet de buurt. Nao een biezundere 
start met digitaal rippeteren veur ’t koor en op ofstaand 
veur de acteurs, is der in ’t lest wal een underlinge band 
ontstaon. 

Bliede dat dat weer kun
“Dat hef wal even duurd”, knikt Jannie. “Pas nao de  
zommervekaansie waren wij met de hiele club van ’s 
mörgens tien tot ’s avonds elf bij mekaar. Wat waren wij 
bliede dat dat weer kun. Ok geweldig dat zoveul volk oet ’t 
Haantie en oet De Hullen en Noord-Slien der an metwarkt 
hef.” “Wij hebt daorveur niks met de groep as gehiel doen 
kund, slut Gienus an. “Het mus deur corona aal in dielen. 
Ik kende van de Toorn van Thunaer gelukkig nog een  
koppeltie speulers.”

Dat iederien nou wet waor ’t Haantie lig
Woeste Gronden was een mooie start van ’t culturele jaor 
in Coevern. “Wij hebt een stukkie historie tot leven bracht. 
Mooi dat der ok een keer op de rand van de gemiente wat 
gebeurt”, aldus Gienus. “Ja, in een hiel klein darp en dat 
het dörpshuus en het hiele darp erbij betrökken waren. 
Dat iederien nou wet waor ’t Haantie lig”, glundert Jannie.

Op de vraog of ze der gien spiet van hebt had dat ze zich 
opgaven, is ’t antwoord van beide een volmondig ‘nee’. 
Zie doet graag met an een volgende veurstelling.

Woeste Gronden
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We maken de kunstwerken niet, 
maar we maken ze wel mogelijk!

Het is een hele inspirerende taak om kunst en cultuur in de gemeente Coevorden vorm en richting te 
geven. Binnen de culturele instellingen is veel kennis en kunde en de wil om samen te werken. De vele 

verenigingen en initiatieven die de gemeente rijk is, zitten vol energie en vaak jarenlange traditie of juist 
prikkelende vernieuwing. Geschiedenis en ondernemerschap zijn kwaliteiten die onze gemeente typeren 
en daar past kunst en cultuur heel goed bij. We zijn dan ook continu op zoek naar hoe de samenleving en 
kunst elkaar kunnen versterken. Wat speelt er? Waar is behoefte aan? Wat kan kunst hierin betekenen?

Het cultuurteam van de gemeente Coevorden stelt zich voor:

Mijn naam is Marieke Meijerink en ik ga bij de gemeente  
Coevorden over subsidies en projecten kunst & cultuur. Voor ik 
bij de gemeente kwam werken, heb ik aan de Universiteit Utrecht 
Kunstbeleid en -management gestudeerd en vervolgens acht 
jaar bij het Centrum Beeldende Kunst Emmen gewerkt. Bij het 
CBK Emmen heb ik volop kunnen ervaren hoe het werkt binnen 
een culturele instelling. In juni van dit jaar heb ik de overstap  
gemaakt. Ik vind het fantastisch om al die mooie initiatieven 

voorbij te zien komen in de vorm van subsidieaanvragen. Ook  
het meedenken met culturele ondernemers vind ik enorm leuk. 

Mijn naam is John de Vegt en ik mag sinds september 2020  
de beleidsadviseur kunst en cultuur zijn bij de gemeente  
Coevorden. Ik werk al vele jaren bij de gemeente in diverse 
functies. Hiervoor was ik gebiedscoördinator in een aan-
tal dorpen en wijken. In die jaren heb ik veel samengewerkt 
met inwoners en organisaties. Dat gaf me toen veel plezier 
en dat doet het in deze ‘nieuwe’ functie ook. Het is heerlijk 
om samen met organisaties en inwoners te werken aan een 
gemeente met mooie culturele activiteiten. Waar kunst en 
cultuur ook echt onmisbaar is en de ondersteuning krijgt die ze 
verdient. 

In 2021 en 2022 zijn we culturele gemeente van Drenthe. Kunst en cultuur staat in die periode in de 
schijnwerpers. Met de energie en creativiteit die we in de samenleving tegenkomen, bouwen we na 
2022 verder aan kunst en cultuur in de gemeente. Waarom? Omdat kunst en cultuur onmisbaar is.  
Om verder te kunnen bouwen, maken we in 2022 nieuw beleid op kunst en cultuur. We doen dit  
samen met de culturele instellingen, met professionals en amateurs.

Waarom een Cultuurcoach?
Met de Culturele Gemeente gebeurt 
er de laatste tijd veel op het gebied 
van kunst en cultuur. De gemeente wil 
kunst en cultuur echt weer op de kaart 
zetten. Daarom ben ik als Cultuurcoach 
aangesteld om allerlei partijen in het 
culturele veld én daarbuiten (weer) met 
elkaar te verbinden. Met als doel vele 
nieuwe ideeën en samenwerkingen 
te realiseren.  Per 1 november ben ik, 
vanuit Stichting Kunst & Cultuur (K&C), 
begonnen als Cultuurcoach. K&C zet 
zich in voor cultuuronderwijs en  
cultuurparticipatie, zodat zoveel  
mogelijk mensen meedoen met kunst  
en cultuur. 

Over mij
Ik ben Simone Koelman. Na de opleiding  
Commerciële Economie, Cultuurmanagement, 
ben ik in 2016 begonnen als medewerker  
Secretariaat & Marketing bij Theater Hofpoort. 
Hierdoor heb ik de gemeente Coevorden en 
haar inwoners al wat beter mogen leren kennen. 
Daarna ben ik 2017 aan de slag gegaan als (onder 
andere) projectmedewerker Cultuurmenu  
Coevorden bij Stichting Kunst & Cultuur, waardoor 
ik ook kennis maakte met het onderwijs. 

En toen kwam de functie van Cultuurcoach op 
mijn pad en greep ik die enthousiast met beide 
handen aan! Ik hoop voor de inwoners van de 
gemeente Coevorden een toegankelijke Cultuur-
coach te worden. Ik vind het belangrijk dat partijen 
zich gezien, geïnspireerd en geholpen voelen. Ik 
heb er zin om samen met jullie voor te zorgen dat 
mooie (nieuwe) culturele initiatieven ook werkelijk 
tot bloei mogen komen!

Wat doet een Cultuurcoach?
Als Cultuurcoach heb ik de opdracht gekregen  
om mij in te zetten voor cultuureducatie en  
-participatie, met in het bijzonder het muziek- 
onderwijs. Ook ga ik cultuur verbinden met  
andere domeinen, zoals zorg, onderwijs, welzijn 
en sport. Maar een Cultuurcoach doet nog veel 
meer. Denk aan het onderhouden van contacten 
met het veld, kunst en cultuur toegankelijk maken 
voor alle inwoners en het organiseren van  
ontmoetingen en kennisuitwisselingen. 

Kennismaken?
 
Ben jij werkzaam in de culturele sector en denk je 
dat het goed is als wij eens kennismaken? Stuur 
mij dan een mailtje:  
cultuurcoachcoevorden@kunstencultuur.nl
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Kunstwerk uitgelicht

De Indiëganger  
in Dalen
Het beeldje van de Indiëganger is een herinnering en 
eerbetoon aan 120.000 mannen en vrouwen, die als 
vrijwilliger of dienstplichtige tussen 1945 - 1950 naar Indië 
moesten om daar orde en vrede te brengen. Ook uit  
Dalen zijn in die tijd 59 jongemannen naar Indië geweest 
en zij zijn ook allemaal weer terug gekomen. In Dalen 
werd in die tijd de organisatie Dametin (Dalen met  
Indië) opgericht. Deze vereniging zorgde voor het contact 
tussen het dorp en de jongens in Indië. Maandelijks kregen 
ze een krant toegestuurd met allerlei nieuws uit Dalen.  
Zo werd de band met thuis onderhouden. Toen de 59 
jongemannen terugkwamen, werden zij door de bevolking 
feestelijk ontvangen. Zij kregen van hun plaatsgenoten wel 
de erkenning, die zij van de overheid niet kregen.

Op 12 september 1992 kwamen 52 van de 59 Indië- 
gangers voor een reünie bij elkaar. Het initiatief hiervoor 
werd genomen door Anne Snijders, Gerrit Rotman, Albert 
Warringa en Johannes de Jonge. Deze reünie groeide uit 
tot een grootschalige jaarlijkse herdenking met oud- 
Indiëgangers uit het hele land, mede dankzij de steun van 
de overheid en het ministerie van Defensie. In 2007  
werd deze herdenking voor het laatst gehouden. Het  
ministerie verleende geen steun meer en ook de  
provinciale overheid gaf geen subsidie meer. Bovendien 
kwamen er steeds minder veteranen naar Dalen.

Het beeldje de Indiëganger werd op 2 juli 1994 onthuld 
door mevrouw H.T. Spoor-Dijkema. Zij was de weduwe 
van generaal Spoor, ‘onze generaal’ zoals hij betiteld werd 
door de soldaten. De maker van het beeldje is G.J. Tuink, 
zelf ook een oud-Indiëganger. Het stelt een infanterist 
voor in gevechtstenue met plopperpet, op patrouille. Het 
beeldje staat op een zuilvormig voetstuk, waarop twee 
plaquettes zijn aangebracht. Op de bovenste plaat is in 
reliëf een embleem – helm, zwaard en palmtak –  
aangebracht. Op de tweede plaat is aangebracht de tekst: 
Ned. Oost Indië – Voor orde en vrede – 1945 – 1950. 
Op het boogvormige muurtje op de achtergrond is nog 
een plaquette aangebracht met een tekst. Naderhand 
is die tekst gewijzigd. In de oorspronkelijke tekst werd 
Nieuw-Guinea niet genoemd evenals de namen van de 
vier initiatiefnemers en ook de jaartallen waren anders.

Een soortgelijk beeldje, ook van oud-Indiëganger Tuink, 
staat in Raalte. 

Voorbij en verder 

Wij zijn bijeen hier, in gewijde aandacht

versterkt nog door de symboliek van ’t monument

voor sobats, die wij met respect gedenken

voor hen, wier namen wij zo goed hebben gekend

Wij kijken thans terug op het verleden

met woorden, die wij hoorden, telkens weer

over herinneringen, angsten en frustraties

en ’t verlangen naar erkenning, dat oud zeer!

Titel van het beeld De Indiëganger
Kunstenaar  G.J. Tuink
Materiaal  brons, beton, steen
Afmetingen  sokkel – 133x25x25 cm
   beeldje – 88 cm
Locatie   centrum van Dalen, bij  
   De Spinde
Plaatsing  2 juli 1994,  
   mevrouw Spoor-Dijkema

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.

(uit het gedicht van Annie Steenstra, dat zij declameerde op 5 juli 2003 bij 
de DAMETINdag, sobats zijn makkers/vrienden)



museumdirecteur Rik klaucke stelt zich voor
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“Als jij op deze functie solliciteert dan krijg jij deze baan”, zeiden mensen in mijn 
omgeving deze zomer tegen mij. Het Stedelijk Museum Coevorden bleek op 
zoek naar een nieuwe directeur en dat zou voor mij een volgende stap in mijn 
carrière kunnen betekenen. En zo stuurde ik een sollicitatiebrief naar het Stedelijk 
Museum. Niet omdat vrienden en kennissen het tegen mij hadden gezegd. Nee. 
Ik reageerde omdat ik de baan echt zag zitten. Omdat ik het museum zie zitten 
en omdat ik de stad en gemeente Coevorden zie zitten. Een prachtige stad vol 
verhalen. Een stad ook die trots mag zijn op alles wat Coevorden op cultureel 
gebied te bieden heeft. 

Zelf woon ik niet in Coevorden maar in Ermelo. Een prachtig groen dorp op de 
Veluwe waar ik samen met mijn vriendin Margaretha en onze twee je-weet-wel-
katers geniet van de rust en de natuur. Hier kan ik echt ontspannen als wij samen 
wandelen en fietsen door de bossen in de omgeving van onze woonplaats. Of 
gewoon met een goed boek of tijdschrift op de bank in ons tot boshuis omge-
doopt huis. 

Natuurlijk val ik met mijn neus in de boter. Begonnen op 1 oktober 2021 als de 
nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Coevorden en gelijk mag ik bijdragen 
aan twee prachtige tentoonstellingen in 2022 in het museum over de Helden 
van Coevorden, Mijndert van der Thijnen en Karel Rabenhaupt en een grote 
tentoonstelling over de viering van het 350 jaar ontzet van Coevorden. Maar dus 
ook aan het jaar waarin Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe is. 

Ik zou heel graag zien dat het Stedelijk Museum een museum is voor iedereen. Voor jong en oud, toerist en inwoner 
van de stad en gemeente Coevorden. Een ontmoetingsplaats voor iedereen die van historie houdt, die van kunst houdt 
en voor mensen die er ‘wat minder mee hebben’ maar toch nieuwsgierig zijn. U mag dit zien als een uitnodiging om 
juist in het Culturele jaar eens binnen te lopen in het Stedelijk Museum en kennis te maken. Of wellicht een hernieuwde 
kennismaking. Ik hoor in ieder geval graag van u. Want ik ben ook erg benieuwd naar úw verhaal!

Stedelijk Museum
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Wie is mijndert?
Stedelijk Museum Coevorden organiseerde afgelopen 
zomer een kunstwedstrijd. Kunstenaars uit Drenthe en 
Groningen werden opgeroepen om mee te doen aan 
deze bijzondere wedstrijd.

Aanleiding was het feit dat Coevorden benoemd is tot  
culturele gemeente van Drenthe in 2021-2022. Rondom 
het rampjaar (1672) is ook in Coevorden van alles  
gebeurd. De twee Coevordense helden Karel Rabenhaupt 
en Mijndert van der Thijnen zijn dan ook welbekend in de 
omgeving. Alleen weet niemand hoe schoolmeester en 
koster Mijndert van der Thijnen eruit zag. Daarom riep het 
museum kunstenaars op een beeltenis te maken van  
Mijndert: hoe zou deze held eruit zien volgens jou? 

Een professionele jury heeft alle inzendingen beoordeeld 
en de winnaar van de kunstwedstrijd is inmiddels bekend. 
Kunstenares Diane Brodie mag haar beeltenis van Mijndert 
laten zien in de tentoonstelling ‘Mijndert & Karel: Helden 
van Coevorden’. De tentoonstelling is van 10 april t/m 25 
september 2022 te zien in het museum.

De kunstwedstrijd ‘Wie is Mijndert?!’ wordt mede mogelijk 
gemaakt door Emmaplein Foundation en het Prins  
Bernard Cultuurfonds.

‘SMALT- Podagristen’ is een tentoonstelling die een  
andere kijk biedt op een stukje geschiedenis van  
Coevorden, Zuidoost-Drenthe, Nordhorn en Graafschap 
Bentheim. Door het verhaal van De Drie Podagristen  
tegenover hedendaagse kunst te plaatsen als een  
reactie op dit verhaal, wordt er op een vernieuwende 
manier naar de geschiedenis van deze plaatsen gekeken. 
Het biedt ruimte voor vragen over De Drie Podagristen: 
wie waren deze drie anonieme, nieuwsgierige reizigers, 
die hun reisverslag publiceerden onder de titel ‘Drenthe 
in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie  
Podagristen’?

Voor de tentoonstelling ‘SMALT-Podagristen’ hebben tien 
kunstenaars die in verschillende disciplines werken (onder 
andere schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, installatie 
en fotografie) van kunstcollectief SMALT, speciaal voor 
deze tentoonstelling nieuw werk gemaakt. De kunste-
naars lieten zich inspireren door de Podagristen, de route 
die zij aflegden en het verhaal dat zij hierover beschreven.  
Een originele druk uit 1843 van de publicatie ‘Drenthe  
in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie  
Podagristen’ is te zien in de tentoonstelling in Coevorden.

Het Stedelijk Museum Coevorden heeft contact  
gezocht met Stadmuseum Nordhorn om samen met de 
kunstenaars dit tentoonstellingsproject op te pakken. Het 
heeft geresulteerd in een tweetalige tentoonstelling met  
verschillende nieuwe kunstwerken die te zien zijn in beide 
musea. Deze tentoonstelling bestaat dan ook uit twee 
delen: deel één is te zien in Coevorden, deel twee in 
Nordhorn.

Achterin de tentoonstellingsgids staat een routekaart van  
het Podagristenpad met daarin verwijzingen naar de 
kunstwerken en de bijbehorende omgeving. Het is ook 
mogelijk om (een deel van) het Podagristenpad te lopen.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Stokroos.

Tentoonstelling ‘SMALT-Podagristen’

>> Winnende schets voor de kunstwedstrijd ‘Wie is Mijndert?!’,  
georganiseerd door Stedelijk Museum Coevorden.  

Schets gemaakt door kunstenares Diane Brodie.  

<< “Losse Omtrekken”, Wout Wachtmeester, 2021, acryl op doek,  
       120 x 180cm, te zien in Stedelijk Museum Coevorden.

Kijk voor actuele informatie over  
openingstijden, tickets en meer op 
www.museumcoevorden.nl
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Regenboogweek
Met de titel ‘Coevorden bekent kleur!’ heeft het  
Diversiteitsplatform Coevorden in de Drentse Regenboog-
week van 9 tot en met 17 oktober 2021 op verschillende 
momenten en vanuit verschillende invalshoeken stil  
gestaan bij het feit dat iedereen mag zijn wie die wil zijn.  
In samenwerking met diverse organisaties, partners en 
vrijwilligers hebben we er een heel geslaagde week van 
kunnen maken. 

Opening Regenboogweek
De officiële opening van de Drentse Regenboogweek 
‘Coevorden bekent kleur’ vond plaats op de Markt in  
Coevorden door Renze Bergsma. Hier hadden zich  
jongens en meiden verzameld om sportief en actief mee 
te doen met de Rainbowgames, georganiseerd door  
de buurtsportcoaches van Maatschappelijk Welzijn  
Coevorden. Voor de kleinere kinderen was er de Bellen-
blaas Elf, zij wist met haar bellenblazen alle kleuren van de 
regenboog tevoorschijn te toveren. Dansschool In2Dance 
was er met steltlopers en heeft na de opening met de 
‘Wave your flag’ flashmob het publiek enorm vermaakt.

Regenboogviering stadskerk
 Twee keer eerder was het kerkje in Zweeloo het decor 
van de regenboogdienst, in 2020 en 2019. Dit jaar was 
het voor het eerst dat in de Stadskerk te Coevorden een 
Regenboogdienst werd gehouden met als voorganger ds. 
Henriëtte Kauffmann. De Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk wilden met deze dienst een bijdrage 
leveren aan een houding van respect en liefde voor ieder-
een, ongeacht seksuele geaardheid of identiteit. 
Meer dan 100 kerkleden hebben de regenboogdienst  
bijgewoond. Na de dienst was er ruimte voor ontmoeting.

Film op Coming Out Day 
De film The Adventures of Priscilla, Queen of the desert 
is vertoond bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden. De 
film gaat over drie showgirls - twee travestieten en één 
transseksueel- uit Sydney. Ze zijn het leven in de grote stad 
beu. Het drietal besluit een uitnodiging aan te nemen voor 
een optreden in Alice Springs, midden in de woestijn. In 
hun oude bus, Priscilla gedoopt, beginnen zij aan een reis 
vol komische, bizarre en gevaarlijke avonturen. 

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Coevorden 
werden alle aanwezigen door het Diversiteitsplatform op 
regenbooggebak getrakteerd.

Voorstelling (S)EXPERIMENT
In Theater Hofpoort De Fabriek heeft Kirsten van Teijn een 
try-out voorstelling gegeven met de prikkelende titel ‘(S)
Experiment’. In (S)EXPERIMENT onderzoekt Kirsten van 
Teijn vormen van liefde in de 21e eeuw. Vol optimisme en 
zelfspot neemt Kirsten ons mee in haar leven met vriend 
én vriendin. Want waarom zou je moeten kiezen voor één 
liefde of één sekse? In een tijd waarin er meer is tussen 
hetero en homo en we uit onze hokjes barsten. (S)EXPE-
RIMENT is een kleurrijke en muzikale cabaretvoorstelling 
over gender, seksualiteit en identiteit. De voorstelling werd 
goed bezocht.

Regenboog Pubquiz
In Stadscafé Vancouver streden diverse teams in de eerste 
Regenboog Pubquiz van Coevorden. Onder leiding van 
Jarno Kikkert werden er naast algemene vragen ook soms 
typische ‘regenboogvragen’ gesteld waarmee punten te 
winnen waren. Na deze Pubquiz was het tijd voor karaoke. 
 

Drentse Regenboogweek 2021 in Coevorden
Sinds 2017 is Coevorden een Regenbooggemeente. Coevorden heeft er voor gekozen om zich 

te richten op het vergroten van de sociale acceptatie en veiligheid van LHBT+, maar ook op het 
terugdringen van discriminatie, het onterecht verschil maken tussen mensen op basis van ken-

merken die in een bepaalde situatie niet van belang zijn.

Voorstelling Splinter Chabot
In samenwerking met De Nieuwe Veste en de  
Openbare Bibliotheek gaf Splinter Chabot een theater-
college in Hofpoort, De Fabriek. Hij is  geïnterviewd door 
Annette Timmer. Zijn boek ‘ConfettiRegen’ gaat over de 
ontdekking dat je anders bent dan je omgeving en anders 
dan wie je wilt zijn. Zijn tweede boek ‘Roze Brieven’ is een 
bundeling van de meest bijzondere, ontroerende, grap-
pige, gekke, treurige en hoopvolle reacties op zijn eerste 
boek en zijn eigen reactie op die brieven. Behalve dat 
Chabot, zoon van dichter en schrijver Bart Chabot, schrijft, 
is hij ook programmamaker. 

Voorstelling ‘Alles goed’
Besloten voorstelling ‘Alles goed’: gezellige middag  
met verhalen en zang rondom thema Diversiteit voor 
bewoners van woonzorgcentrum De Schutse. Met uit het 
leven gegrepen liedjes en verhalen vragen de theater- 
makers op een open en persoonlijke manier aandacht 
voor oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en interseksuelen en voor de 
omstandigheid dat velen van hen zichzelf niet durven te 
zijn. “Wanneer oudere LHBTI’s afhankelijk worden van zorg 
gaan ze uit angst voor de reacties van de omgeving soms 
zelfs terug de kast in”, aldus Marije Lugtmeier, Roze 50+ 
ambassadeur in Drenthe. ‘Alles goed?’ geeft een stem  
aan deze ouderen en wil de toehoorder op een laag- 
drempelige en toegankelijke wijze bekend maken met hun 
situatie en hiervoor begrip kweken. 

Regenboogbraderie
De Coevorder Handelsvereniging en het Centrumma-
nagement heeft een zogenaamde Regenboogbraderie 
gehouden. Het weer heeft die dag veel bezoekers naar 
onze stad getrokken. 

Er zijn regenbooglollies beschikbaar gesteld voor deel- 
nemende ondernemers die ze konden uitdelen aan  
klanten.

Historische modeshow
In samenwerking met het Stedelijk Museum Coevorden 
en Stichting Oud Oranje hebben we de Activiteiten van 
de Drentse Regenboogweek in Coevorden afgesloten 
met een historische modeshow. Stichting Oud Oranje is 
in het bezit van tot in de puntjes nagemaakt vorstelijke 
kostuums waardoor ieder die er een draagt zich ook echt 
een Queen voelt. Deze vrij toegankelijke modeshow vond 
plaats in Theater Hofpoort De Fabriek.
Na afloop was er voor de aanwezigen en alle mede- 
werkenden aan de Regenboogweek ‘Coevorden bekent 
kleur’ een hapje en een drankje om de Regenboogweek af 
te sluiten.

Expositie ‘Coevorden bekent kleur’
In samenwerking met het Coevorder Kunstenaars Collec-
tief (CKC) stond Galerie Kunst op Vijf, van 2 tot 
29 oktober in het teken van de Regenboogweek met als 
thema ‘liefde’. Het CKC heeft zich laten inspireren door ‘de 
Kus van Klimt’ en ook hun werk was daar te bewonderen. 
Na een oproep hebben 28 inwoners gehoor gegeven een 
kunstwerk in te leveren voor de exposite. Het resultaat 
mocht gezien worden, wat een talent hebben we in onze 
gemeente. Saskia Kluwen, directeur Theater Hofpoort/De 
Fabriek, heeft de expositie geopend.

Woord van dank
Wij danken de provincie Drenthe, de gemeente Coevor-
den als culturele Gemeente Drenthe 2021-2022 voor het 
beschikbaar stellen van financiële middelen. 
Daarnaast danken we Stichting Inwoners aan Zet, alle vrij-
willigers, ondernemers, organisaties en partners voor hun 
bijdrage in de cofinanciering en bij het organiseren van 
deze succesvolle Regenboogweek!

Regenboogweek
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Foto’s: Jerry Stoker



40

Vreemde tactieken
Ineke den Hollander schrijft een boek over het rampjaar 
1672. Met de focus op Groningen, Drenthe, Overijssel en 
een stukje Friesland. Wat gebeurde er in het rampjaar en 
daarna? Hoe belangrijk waren die gebeurtenissen voor 
Coevorden en de rest van de republiek die Nederland 
toen was? En ja, ook de vreemde tactieken van Bommen 
Berend worden uit de doeken gedaan. 

Volgend jaar ligt het boek in de boekhandel. Op dit  
moment wordt het geschreven. Maar hoe schrijf je eigen-
lijk een boek? Waar begin je, wat is er allemaal voor nodig, 
hoe verloopt dat proces? 

Ik ga wel even de ramen lappen
“Met vallen en opstaan”, lacht Ineke. “Ik heb al eerder een 
boek geschreven en dat moest in een half jaar af zijn. Dat 

leverde nogal wat stress op. Nu heb ik meer tijd maar het 
is ook een grotere klus. Best een enorme uitdaging, maar 
wel heel leuk. Want het gaat over geschiedenis en daar 
hou ik, als kunsthistoricus, wel van. Ik ben ZZP’er en heb 
ook nog andere projecten maar over het algemeen werk 
ik zo’n 5 tot 6 uur per dag aan het boek. Ik heb dagen dat 
het lekker vlot gaat en dan ga ik soms door tot half tien 
‘s avonds. En ik heb dagen dat ik denk: ik ga wel even de 
tuin in of de ramen lappen.”

Burgers, vrouwen en soldaten
Wat was de impact, niet alleen op de soldaten maar ook 
op de burgers, de gewone mannen en vrouwen. “Uit dag-
boeken, verslagen en brieven is veel informatie te halen.  
Er zijn bijvoorbeeld brieven overgebleven van zeemans-
vrouwen uit het jaar 1672. Hun post ging met schepen 
naar hun mannen overzee maar soms werden die  

In 2022 is het 350 jaar geleden dat Nederland het rampjaar 1672 beleefde. De stad  
Coevorden zuchtte vooral onder het bewind van de bisschop van Münster, ook wel  

Bommen Berend genoemd. Hij keek namelijk niet op een kanonskogel meer of minder.  
In hetzelfde jaar werd Coevorden ontzet. Maar wie dacht dat met het ontzet alles weer koek en 

ei was, heeft het mis. Na de oorlog gebeurden er nog hele rare dingen in de stad. Extreme dingen 
zelfs. De bisschop van Münster hield er namelijk nogal vreemde tactieken op na. 

“We houden de  
spanning er nog even in!”

Ineke den Hollander schrijft boek over rampjaar 1672

Rampjaar 1672
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schepen gekaapt door de Engelse vijand. Zo zijn heel 
veel brieven met beschrijvingen hoe deze vrouwen de 
oorlog hebben ervaren, in een Engels archief beland.” 
Ineke maakt ook gebruik van boeken die vanaf 1673 zijn 
geschreven over het rampjaar. “Op internet zijn veel van 
deze bronnen te vinden, gelukkig maar in een periode 
waarin door Corona de archieven en bibliotheken  
gesloten waren. En geloof me, op het internet gaat een 
wereld van geschiedenis voor je open. Je vindt er  
bijvoorbeeld pamfletten die destijds in het hele land  
werden verspreid, een soort propaganda. Ook dat zijn 
belangrijke bronnen.”

Moeilijke woorden en moeilijk schrift
De boeken waaruit Ineke informatie voor haar boek haalt, 
zijn vaak geschreven in oudhollands. “Niet het taalgebruik 
dat lekker vlot weg leest”, lacht Ineke. “Het is best taai werk 
om je daar doorheen te lezen. Er staan veel  
moeilijke woorden in en vaak ook in een moeilijk schrift.  
In het boek komen ook wel zinnen voor in het oud- 
hollands, dat is natuurlijk wel in de geest van de tijd die 
wordt beschreven. Maar om het leesbaar te houden  
vertaal ik ze zoveel mogelijk naar hedendaags Nederlands. 
Wel zo fijn voor de hedendaagse lezers!”

Ik ben wel van de plaatjes
In het boek komen ook illustraties, ook die verzamelt  
Ineke zelf. “Je kunt daarbij denken aan schilderijen en  
kaarten. De lezers krijgen zo beeld bij personen en  
gebeurtenissen en ik vind het leuk om te doen. Vanwege 
mijn studie kunstgeschiedenis ben ik wel van de plaatjes.”

Zijweggetjes
Als er zoveel informatie te vinden is over het Rampjaar 
1672, hoe dik gaat het boek van Ineke dan worden? “Zoals 
het er nu uit ziet 220 tot 230 bladzijden. Maar dan moet 
ik inderdaad wel grenzen stellen. Je kunt nu eenmaal niet 
alles beschrijven, niet alle zijweggetjes die je tegenkomt 
inslaan. Het is enorm intensief werk dat veel tijd kost. 
Soms doe ik een dag over een A-4tje omdat je meerdere 
bronnen raadpleegt zodat je het goede verhaal krijgt. En 
overal liggen die zijweggetjes dan op de loer.”

Jubelstemming in het land
Een boek over een rampjaar, dat is veel kommer en kwel? 
“Ja, daar kom je niet onderuit”, aldus Ineke. “Maar er kwa-
men natuurlijk ook betere tijden. Zo zaten de provincies 
Holland en Zeeland in de tang tussen de Fransen en de 
Engelsen, die lagen achter de waterlinie. Die zouden ze 
over kunnen steken in de vriesperiode, maar gelukkig viel 
de dooi in. Het westen van het land had daarmee mazzel. 
In die vriesperiode speelde ook het beleg van de vesting 
Coevorden. Die kon juist teruggewonnen worden omdat 
het vroor en dat was een enorme opsteker voor de Neder-
landse bevolking. De inname van Groningen was mislukt, 
Coevorden werd ontzet en dat was en belangrijke vesting. 
Daarmee ging een jubelstemming door het land; we  
kunnen dit rampjaar overleven, als we ons echt inzetten.”

Blijft nog de vraag, wat waren nu precies die vreemde 
tactieken van Bommen Berend? “Die ga ik natuurlijk niet 
verklappen”, lacht Ineke. “We houden de spanning er nog 
even in!”

Rampjaar 1672

Het geïllustreerde boek ‘Een Schricklijck Jaer,
Het jaar 1672 in het noordoosten van de  
Republiek’ verschijnt op 2 juni 2022 bij  
uitgeverij Koninklijke van Gorcum. 

Tekst: Marina Grootjans
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Bommen BerendStripmakers, verzamelt u!
In de thuisstad van de huidige Stripmaker des Vader-
lands, onze Coevordense stripmaker Herman Roozen 

verzamelden zich in november 35 stripmakers uit heel 
Nederland. Herman Roozen was gastheer voor deze 
dag, waarbij vakgenoten uit het hele land kennis en 

ervaringen met elkaar deelden. Voor herhaling vatbaar, 
met volgend jaar misschien ook een gedeelte voor  

geïntereseerden die niet professioneel tekenen!
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3 handtekeningeN
voor een bijzondere samenwerking

Een novembermiddag in het voormalig NAVO- 
depot bij Coevorden. Er worden handtekeningen 
gezet voor een bijzondere samenwerking tussen 
Coevorden, Groningen en Defensie. Volgend jaar 
komt het verhaal van Bommen Berend opnieuw 
tot leven in een bijzonder muziektheater.

Componist Jan de Haan maakte een grandioos muziek-
theaterstuk. Een stuk gebaseerd op de gebeurtenissen in 
het oosten en noorden van Nederland in 1672. Het verhaal 
is van toneelschrijver Bouke Oldenhof en wordt door  
drie solisten gezongen in het Duits, Nederlands en  
Nedersaksisch. Alle ‘Rampjaar’-thema’s 
als vrijheid (van geloof en menings- 
uiting), internationale samenwerking, 
hoop en trots op je afkomst en streek 
komen aan bod.

De Koninklijke Landmacht stelt zijn  
paradepaardje de Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’ beschikbaar 
voor de muzikale invulling van het  
project. Een overweldigende muzikale 
voorstelling in het jaar van de herdenk- 
ing van Nederland 350 jaar ontzet.  
Chef dirigent majoor Tijmen Botma leidt 
het orkest.

De concerten vinden plaats in de steden 

Groningen, Coevorden en Münster.  De theaterlocatie in 
Coevorden is een loods op het magazijnencomplex van 
Defensie! Nog niet eerder was dit terrein aan de Neder-
lands-Duitse grens toegankelijk voor een publieksactiviteit.

Op 25 en 26 augustus te zien in Coevorden, op 28  
augustus in Groningen en op 31 augustus in Münster.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat we in Nederland  
het Rampjaar 1672 beleefden. In dat jaar voerde de 
bisschop van Münster, door het volk Bommen Berend 
genoemd, oorlog in onder meer de steden Coevorden 
en Groningen. Onder leiding van generaal Rabenhaupt 
kregen deze steden door het ontzet hun vrijheid terug.

Foto’s: Rutger Bronts

Illustraties: Fijke Pellicaan



Wanneer we naar het gebruik van archieven kijken en we 
maken een vergelijking tussen ‘vroeger’ (waarmee we 
met vroeger bedoelen: pakweg tien jaar geleden) en nu 
dan is er wel het één en ander veranderd. We bewaren 
nog steeds die informatie die nú van belang is, maar we 
denken ook na over welke historische waarde informatie 
heeft. De manier waarop we de informatie vervolgens 
bewerken en bewaren heeft een enorme digitale vlucht 
genomen. 

Waar voorheen niemand had gedacht dat bijna alles  
digitaal kon, hebben de ontwikkelingen tijdens de  
COVID-crisis het tegendeel bewezen. Sterker nog, de 
crisis heeft geleid tot een stroomversnelling in het digitaal 
en op afstand werken. Ineens bleek het bijna onmogelijke 
toch mogelijk, en tot ons aller verbazing, het werkte ook 
nog.
 
We zijn ons al langer bewust van de waarde van (digitale) 

informatie voor nu en voor de lange termijn. Daarom zijn 
gemeenten en archiefdiensten druk bezig om ervoor te 
zorgen dat we digitale informatie op een goede manier 
bewaren voor de toekomst. Eén van die ontwikkelingen is 
het e-depot.

Waarom een e-depot?
Aan de ene kant hebben we een wettelijke plicht om het 
archief ‘in goede, geordende en toegankelijke staat’ te 
bewaren. Maar dan? Het is nog mooier als we het archief 
ook goed kunnen gebruiken en (voor zover informatie 
openbaar is) met inwoners kunnen delen.
Een e-depot geeft daarvoor veel mogelijkheden. Het 
e-depot is laagdrempelig, openbaar, gemakkelijk in gebruik 
en een bron van informatie. Het is digitaal en op afstand te 
raadplegen. Steeds meer bronnen worden gedeeld via het 
e-depot, steeds meer informatie komt daardoor beschik-
baar. Zo worden we als gemeente steeds transparanter en 
wordt informatieverlies tegengegaan.

Cultuur houden we in stand door verhalen met elkaar te delen en te bewaren voor de toekomst. Dat kan 
op heel veel manieren. Dat doen we zelf in het klein, bijvoorbeeld door verhalen door te vertellen, foto- 

albums te bewaren en filmpjes op te slaan voor later. Ook de gemeente heeft een taak om dingen te  
bewaren. Officiële documenten over besluiten bijvoorbeeld, maar ook documenten of spullen die belang-
rijk zijn voor het cultureel erfgoed van ons gebied. Dat doet de gemeente met een fysiek archief, maar er 

zijn ook steeds meer digitale bestanden die goed bewaard moeten blijven. Een nieuwe ontwikkeling is 
het e-depot en daar vertellen we in dit artikel meer over!

Archieven saai? 
    Niet in Coevorden!

E-depot
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Coevorden aan het e-depot
Gemeente Coevorden is in december 2020 aan- 
gesloten op het e-depot van aanbieder DiVault. Deze 
keuze is bewust gemaakt. We zochten een aanbieder met 
een compleet pakket dat voldoet aan alle wettelijke eisen 
en die met ons meedacht.  We gingen daarbij uit van de 
volgende uitgangspunten: 

•  We willen het e-depot presenteren tijdens het  
culturele jaar; het culturele jaar is een mooie  
gelegenheid om het gemeentelijk archief in de 
spotlights te zetten. Inwoners maken kennis met een 
moderne, toekomstbestendige manier van informatie 
bewaren, zoeken en vinden middels het e-depot;

• Uitfaseren DMS: Coevorden heeft een aantal ‘oude’ 
document management systemen die nog behoorlijk 
wat archiefwaardig materiaal bevatten. Deze systemen 
zijn minder geschikt om zaken voor de lange termijn 
te bwaren.

• Videotulen: Notulen, maar dan in de vorm van video’s. 
Dit kennen we bijvoorbeeld bij de raadsvergaderingen, 
De video’s van de vergaderingen geven precies weer 
wat er is besproken en bevatten daardoor belangrijke 
informatie. Je wilt de informatie dan ook goed bewa-
ren, beschikbaar en toegankelijk houden voor langere 
tijd. Het ligt voor de hand om de videoverslagen op te 
nemen in het e-depot;

• Beschikbaar stellen en openbaar maken: de Wet Open 
Overheid (WOO) komt er aan. De gemeente moet 
informatie snel openbaar kunnen maken. Het  
e-depot speelt hier een grote rol in. Geïnteresseerden 
die inloggen op het e-depot hebben direct toegang 
op de actuele informatie die onder de WOO valt.  

We gebruiken het e-depot nog niet zo lang, maar er  
komen steeds meer vragen vanuit de organisatie over hoe 
ze het kunnen gebruiken. Wij verwachten dat het e-depot 
binnen Coevorden zich gaat ontwikkelen tot een centraal 
informatiesysteem waarin alle informatie een plek krijgt. 
Of het nu stukken zijn die we een jaar mogen bewaren, 
of juist heel lang. Alle informatie wordt vanuit die centrale 
plek beheerd. Bovendien kunnen we via het systeem alle 
openbare informatie toegankelijk maken voor inwoners en 
andere geintereseerden. 

Transitie
Door alle nieuwe digitale informatie en het e-depot kijken 
we als gemeente ook anders naar onze taken op het 
gebied van archief en informatie. Onze speerpunten zijn 
digitaal, openbaar, kwaliteit en dienstverlening. We zijn op 
de toekomst voorbereid.

Hoe nu verder?
Als gemeente richten we ons de komende maanden 
op de presentatie van het e-depot tijdens het culturele 
jaar. Dat betekent dat we het e-depot gaan inrichten met 
archieven die interessant zijn voor een grote doelgroep. 
Coevorden heeft een lange soms bloederige, soms leuke, 
maar altijd interessante geschiedenis. Wij willen dit graag 
met inwoners en geïnteresseerden delen. Met het e-depot 
laten we zien hoe wij  op een interactieve en moderne 
manier met archieven omgaan. Archieven saai? Niet in 
Coevorden!
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Stadsgravures

4746

Verhalen in beeld
               Op ambachtelijke wijze

Coevorden is een stad van strijd en zit vol  
spannende verhalen over de geschiedenis. Een 
aantal van deze verhalen wordt zichtbaar in de 
binnenstad. Bij vier panden komen stadsgravures 
in de straat te liggen. Deze stenen platen zijn met 
de hand uitgehouwen en laten zien wat de  
geschiedenis van deze plek is.

Het gaat om de volgende panden:
• Kapper & Zo aan de Bentheimerstraat 5
• Het Geveltje aan de Friesestraat 42
• Vancouver aan de Friesestraat 9
• Het voormalig raadhuis aan de Kerkstraat 1

De ontwerpen zijn geïnspireerd op de geschiedenis en 
verhalen van deze panden. De ondernemers dachten ook 
mee over het ontwerp. Op zaterdag 23 oktober werd de 
eerste stadsgravure onthuld bij Kapper & Zo aan de  
Bentheimerstraat 5. 

Stadsgravures met de hand gemaakt
Ambachtelijke Steenhouwerij T.H.J.D. Lamers uit  
Deventer heeft de opdracht gekregen om de stads- 
gavures te maken. Het bedrijf is in 1868 opgericht door 
Tom Lamers en hij gaf het vak over van vader op zoon. 
Dat gebeurde vervolgens 5 generaties lang. De stads- 
gravures voor Coevorden worden met de hand gemaakt 
van Belgisch natuursteen. Het zijn grote stenen platen: de 
gravure bij Kapper & Zo is maar liefst 1.50 meter breed en 
2.35 meter lang!  

De Goedkoope Winkel
De eerste stadsgravure is een afbeelding van een  
kruidenierswinkel die lange tijd gevestigd was in het pand 
aan de Bentheimerstraat 5. De kruidenierswinkel droeg 
de naam ‘De Goedkoope Winkel’. De Jugendstil gevel is 
één van de meest opvallende onderdelen van het pand. 
Deze stijl is geïnspireerd op de natuur, waardoor de vele 
organische vormen te verklaren zijn. De versieringen op 
het gebouw zijn met name tweedimensionaal, een ander 
kenmerk voor de Jugendstil.

De gevel is geplaatst in 1911 en door het Coevordense 
architectenbureau Geert en Wijbo Wierenga ontworpen. 
Het indrukwekkende pand verwierf bekendheid onder de 
Coevordenaren als ‘De Goedkoope Winkel’, een waren-
huis/delicatessenzaak van de heer van Neep. In 1949 werd 
de zaak overgenomen door Joannes Hendricus Bos (fami-
lielid van de eigenaar). De naam werd gewijzigd naar ‘De 
Goedkope Bazar’. In 1989 werd het pand gekocht door 
meneer Tiessink, die er een bloemenwinkel genaamd 
‘Afleur’ vestigde. Meneer Tiessink deed veel aanpassingen 
aan de gevel, waardoor oude details verloren gingen.

Toen ‘Kapper & Zo’ zich in 2004 vestigde in het pand is de 
gevel volledig gerenoveerd. Oude details zijn terug- 
gebracht. Tijdens de renovatie in 2004-2005 ontdekten ze 
ook per toeval de originele winkeldeur. Deze is gebruikt en 
is nu te zien bij Kapper & Zo. In 2007 werd het pand van 
‘Kapper & Zo’ benoemd tot ‘Monument van het Jaar’ door 
Vereniging Vestingstad Coevorden (VVC).

Organisatie van het project
Dit project is van het Programma  
Binnenstad (Bouwen aan Historie).
Bouwen aan historie is een samen- 
werking tussen Domesta, Centrum-
management en gemeente Coevorden. 
Samen werken we aan een uit- 
nodigende binnenstad. Waar inwoners 
en bezoekers kunnen genieten van 
water, historie, gezelligheid en het fijn 
wonen is. De plannen worden mede 
mogelijk gemaakt door het Binnen-
stadsfonds van de provincie Drenthe.



Carbid schieten
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Hij denkt dat hij een jaar of tien was toen hij voor het eerst 
met de grote jongens mee mocht doen met schieten. 
“Achter de oude MAVO hier aan de Beatrixlaan. De tennis-
hal, basisschool en het hele Edderveen (woonwijk, red.) 
waren er nog niet. Het was gewoon land. Ik woonde er 
tegenover. De hele dag knallen. Ik vond het prachtig. En 
met mij nog veel meer!” De kunst van het schieten wordt 
generatie op generatie doorgegeven. Erik: “er komen  
vanzelf jongeren bij en er verdwijnen ook vanzelf wat  
ouderen. Het mengt en dat gaat vanzelf.” 

Na een aantal jaren mocht het schieten niet meer bij de 
school. De jongens zaten -zoals wel vaker- bij café Deen 
in het dorp en besloten daar dat dat eigenlijk wel een 
mooie locatie was. Erik: “het leek ons wel verstandig dat 
dicht bij een kroeg te doen.” Vanaf dat moment, het moet 
ergens eind jaren tachtig zijn geweest, vond het schieten 
plaats achter het café. Maar hoe werd het dan een evene-
ment? Volgens Erik was dat ‘per ongeluk’: “Het ging altijd 
mooi en dan kwam er wel eens wat kijken. En dat werden 
er steeds meer. Toen bedachten we dat die mensen dan 

ook wel konden meebetalen en van het één kwam het 
ander.” 

Als snel werd oudejaarsvereniging de Donderbussen 
opgericht. Dat bleek een goede zet. “Mensen in het dorp 
vonden dat mooi. We kregen donateurs en we gingen er 
dingen omheen organiseren. Om geld binnen te halen, 
maar ook als vermaak. Het schieten voor kinderen bij-
voorbeeld. Onder begeleiding met een verfblikje je eerste 
carbidknal horen: dat is mooi hoor! Eerst kwam iedereen 
met z’n eigen blikje, later kregen we de blikken via de 
schilder. Eigenlijk ging alles vanzelf. We hebben nooit zo 
erg nagedacht over wat we zouden organiseren. Op een 
gegeven moment waren er zoveel kinderen dat we de 
Waog maar open deden en het ‘kinderdisco’ noemden. 
Waren die mooi onder de pannen en konden de ouders 
gezellig met elkaar een borrel drinken. Stonden al die 
mensen daar buiten achter het café en bedachten we het 
Rad van Fortuin. Nou, dát is nog steeds elk jaar een groot 
succes. Prijzen van de lokale ondernemers. En die doen 
daar graag aan mee. Prachtig.”

Is carbid schieten cultuur? Vraag het Erik Zijnge van oudejaarsvereniging  
de Donderbussen in Oosterhesselen.: “Zéker is dat cultuur! Het hoort er bij.  

Bij de jeugd, bij oud en nieuw. Ik weet niet anders”. 

Niet alleen de activiteiten ontwikkelden. Ook moest het 
van melkbussen naar wat groter. “Eén van de jongens 
werkte bij Intergas in Coevorden. Daar gingen ze iets van 
een hogedruk-testleiding verwijderen. Daar hebben we 
een stuk van gekregen. Een geweldige buis! Toen we die 
helemaal klaar hadden om te schieten zijn we maar even 
achter het veld in gegaan. We wisten natuurlijk niet wat hij 
zou doen. Eerst durfden we hem ook niet aan te steken. 
Met een lange panlat met een vuurtje… Nou, dat ging best! 
We joegen er nog wat jagers de schrik mee aan! Lachen! 
Toen hij knalde keken we elkaar aan en wisten we: dit is 
goed!”

In het veld bleek het een prima knal, achter het café bleek 
het toch wat te hard. “Jan moest na elke knal de ramen 
weer terugdrukken in de sponningen. Dat was toch wat te 
gek.”

Inmiddels zijn we ruim dertig jaar na de oprichting van de 
Donderbussen en is Erik nog steeds één van de drijvende 
krachten. Hij zit niet meer in het bestuur. “Nee, je moet 
blijven zorgen dat er doorstroming in zit. De jongere  
generatie moet het overnemen. Net als hier bij de 
jeugdsoos. Dan gaat het goed. En gelukkig zijn er steeds 
weer nieuwe jongelui die enthousiast zijn. Ik maak me 
geen zorgen voor de toekomst. En laat mij maar gewoon 
dingen doen. Ik hoef niet in een bestuur. Zo is het mooi.”

Uniek is het jaarlijkse vuurwerk dat centraal georganiseerd 
wordt in het dorp. Ook dat komt uit de koker van de  
Donderbussen. Dankzij de bijna 700 (!) donateurs kan dat 
elk jaar een echt mooi professioneel vuurwerk zijn. En 
daar is elke Hesseler trots op. 

En waarom Erik al zo lang actief is bij de club? “Alles voor 
de gezelligheid!”

In de gemeente Coevorden wordt  
oudejaarsdag op heel veel locaties carbid 
geschoten. Ook organiseren verschillende 
dorpen activiteiten voor jongeren.  

Zo zijn er in Zweeloo/Aalden en  
Wachtum carbid academies om de jeugd 
de kneepjes van het schieten bij te  
brengen. 

Voor het schieten binnen de bebouwde 
kom worden geen nieuwe vergunningen 
afgegeven. Buiten de bebouwde kom is 
het schieten zonder vergunning toe- 
gestaan.

En wees altijd een BOCK! Een  
Bewust Oplettende Carbid Knaller

Carbid hoort ook bij cultuur!
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Kunstenaar uitgelicht

In het kort:
Joris woont samen met zijn vriendin in 
Dalen. Hij werkt als woonbegeleider in de 
gehandicaptenzorg en schrijft af en toe 
een boekje. Mocht je meer willen weten 
dan kun je via de website van Boekscout 
werk van hem bestellen.

Ik geloof in het leven, maar ook in de dood. Als je geluk 
hebt dan loop je een jaartje of tachtig mee op deze  
planeet. Je wordt geboren en je sterft. Daarvoor is er niets. 
Erna ook niet. Je moet het doen met de tijd die je krijgt. 
De een gaat met de stroom mee en de ander gaat er  
tegenin. Je bent de spookrijder of degene die de  
spookrijder signaleert. 

Als ik er niet ben dan ziet de wereld er niet heel anders uit. 
De koffie die ik zou bestellen, drinkt een ander. De stoel 
waarop ik zou zitten, wordt bezet door iemand anders. 
De wereld draait zijn rondjes zoals altijd. Dag wordt nacht. 
Nacht wordt dag.

Dat is de manier waarop ik in het leven sta. Ik werk als 
woonbegeleider in de gehandicaptenzorg. Daarnaast 
koop en verkoop ik antiek. Voor de rest vind ik het leuk om 
te schrijven. Alles wat ik doe, doe ik met een glimlach. Met 
veel humor en plezier. En als ik morgen niet meer wakker 
word, dan heb ik niets hoeven missen. Ik leef vandaag en 
morgen is mooi meegenomen. Ik heb ook geen agenda. 
Ik hoef niet te weten waar ik volgende maand ben. Ik weet 
nog niet eens wat ik morgen ga doen. 

Op die manier hoef ik niet pas tijdens mijn pensioen te 
genieten van mooie dingen. Dat doe ik nu al. Ik werk drie 
dagen in de week en dat bevalt uitstekend. De rest van de 
tijd besteed ik aan mijn hobby’s. 

Door te verkondigen dat 
het leven niets voorstelt, 
hoop ik mensen te laten 
inzien dat ze zichzelf niet 
zo serieus moeten nemen

Schrijven is mijn grootste passie. Als ik schrijf dan vergeet 
ik alles. Je verzint een verhaal dat nog niet bestond.  
En creëert een wereld die niemand kent. Je kunt op- 
schrijven wat je wilt. Er zijn geen regels. En dat is  
fantastisch. In 2019 heb ik mijn eerste boek ‘Onverlicht’ 
uitgebracht. Dit jaar verscheen mijn eerste dichtbundel.  
Ik hoop de komende tijd nog meer werk uit te brengen. 
Het doel ervan? Als ik op een gegeven moment overleden 
ben dan kunnen mensen nog een beetje lezen hoe ik in 
het leven stond. Hoe ik tegen de wereld aankeek. Dat lijkt 
me wel wat.
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DE KERN

Degene die onmisbaar is

werd nog niet geboren

Want de aarde draait zijn rondjes

ook als wij je zijn verloren

Koffie, cake en soms een traantje

op de dag dat je vertrekt

Eventjes zijn we verdrietig

maar al snel weer opgewekt

Wie vandaag nog overlijdt

is morgen toch alweer vergeten

En zijn we louter nog maar bezig

met wat we vanavond moeten eten
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