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“Ik groeide op tussen de penselen.”



In het jaar 1672 beleefde ons land de grootste 

crisis van de Gouden Eeuw. Het Rampjaar, die 

benaming is natuurlijk niet voor niets. Van alle 

kanten lag ons land onder vuur. Het volk was 

redeloos, het land reddeloos en de regering 

radeloos. Een donkere tijd. Maar aan het eind 

van dat jaar gloorde een lichtpuntje. In augustus 

slaagde Von Rabenhaupt erin om te voorkomen 

dat de Bisschop van Münster, Bernhard von 

Galen alias Bommen Berend, Groningen in kon 

nemen. En in de laatste dagen van december 

1672 wist diezelfde Von Rabenhaupt Coevorden 

terug te veroveren op Bommen Berend. Mede 

dankzij een list van de Coevorder schoolmees-

ter en koster Mijndert van der Thijnen. Over de 

kracht van de lokale samenleving gesproken!

Met een beetje noordelijk chauvinisme kun je zeggen dat met deze twee  

gebeurtenissen de ommekeer in het Rampjaar werd ingezet. Het is dan ook 

geen toeval dat juist de 350-jarige verjaardag van het ontzet van Coevorden een 

belangrijke basis vormt voor ons culturele jaar. Zo’n belangrijke gebeurtenis ver-

dient het om bij stil te staan. Hopelijk kan het er ook aan bijdragen dat het ontzet 

van Coevorden en het belang ervan ook in onze lokale samenleving meer gaat 

leven. Waar Bommen Berend in Groningen een begrip is, geldt dat in Coevorden 

helaas nog niet. Onze geschiedenis vertelt ons iets over wie we zijn. Na dit jaar 

zou iedere inwoner van onze gemeente dus de betekenis van Mijndert van der 

Thijnen en Carl von Rabenhaupt in onze historie moeten kennen.

Het muziekspektakel Bommen Berend gaat ongetwijfeld een spetterend hoogte-

punt vormen van de vieringen. Bijzonder overigens, dat de slechterik de naam-

gever is van een stuk. In Hollywood zou dat waarschijnlijk ondenkbaar zijn. Maar 

niet getreurd, Rabenhaupt komt uitgebreid aan bod als mede-hoofdrolspeler. 

En in De List van Coevorden van regisseur Dick van den Heuvel zal juist Mijndert 

van der Thijnen centraal staan. Mooi is overigens dat daarin ook de verbinding 

tussen heden en verleden gelegd zal worden. De verschrikkelijkheden die op 

dit moment plaatsvinden in Oekraïne benadrukken wat mij betreft des te meer 

hoe belangrijk het is om stil te staan bij het belang van vrijheid. Juist nu hebben 

we behoefte aan verbinding, aan het stilstaan bij en het vieren van onze vrijheid. 

Cultuur leent zich daar uitstekend voor. Op naar een jaar vol vieren, vrijheid en 

vermaak!

Jeroen Huizing
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Sem Donkers

554

“Ik weet alleen nog niet precies hoe”, lacht Sem. “Ik wil 
eigenlijk zoveel, scripts schrijven, theatermaker, regisseur  
of acteur worden of de nieuwe Herman Brood.” Geluk-
kig heeft Sem nog even de tijd. Hij volgt nu het tweetalig 
Atheneum aan het Carmel College in Emmen. En geniet 
voorlopig van de rollen die hij aangeboden krijgt. 

Als ik het niet doe, heb ik voor altijd spijt
De audities voor zijn rol als Harry Muskee vond Sem best 
spannend. “Ik vind audities altijd doodeng, maar tegelijker-
tijd wist ik ook dat als ik het niet op zijn minst probeerde, ik 
er voor altijd spijt van zou hebben. Na afloop dacht ik dat 
ik de auditie verknald had. En dat ik al blij zou zijn met een 
rolletje als figurant. Maar toen werd ik gemaild door de 
regisseur. Ik mocht de jonge Harry Muskee spelen! Daar 
had ik niet eens van durven dromen!”

Zonder cultuur is het leven saai en leeg
Sem vindt het belangrijk dat cultuur de waardering krijgt 
die het verdient. “Ik vind het jammer dat er vaak zo  
denigrerend wordt gedaan over cultuur, of dat het  
gewoon genegeerd wordt. Wat we van de oude Grieken 
en Romeinen weten komt van hun cultuur, de kunst die ze 
maakten. Films zijn cultuur, TV, de muziek die we luisteren. 
Zonder cultuur is het leven saai en leeg.”

Blij met support van ouders
De ouders van Sem staan helemaal achter zijn ambities. “Ik 
sleep ze altijd mee naar het theater, ze vinden het prach-
tig. Ze zijn wel een stuk of tien keer naar Muskee, So Many 
Roads geweest en ze zijn ook bij een aantal repetities ge-
weest. Ik ben echt blij met hun support. Ze zeggen nooit: 
ga maar eens echt aan het werk, zoek een echte baan. Ze 
steunen mij voor 100%, wat ik ook ga doen.”

Script nog niet goed, feedback wel
Een groot voorbeeld voor Sem is regisseur Dick van den 
Heuvel. Dick is ook de regisseur van de voorstelling over 
Muskee. Maar Sem had al eerder met hem te maken. 
“Toen ik mijn script voor de voorstelling over Charlie 
Chaplin klaar had, stuurde ik dat naar Dick. Met een briefje 
erbij dat ik ook scriptschrijver of theatermaker wil worden. 
Na een paar weken kreeg ik bericht terug. Het script was 
volgens hem eigenlijk best slecht. Eerst was ik daar kapot 
van; nu ben ik heel blij met zijn kritiek! Saskia Kluwen, de 
directeur van theater Hofpoort, gaf mij een kans en dus 
kon ik mijn eigen voorstelling spelen. Echt geweldig!” 

Zonder woorden begrijpt de hele wereld hem
Voor zijn script over Charlie Chaplin heeft Sem zich uit-
voerig in hem verdiept. “Ik zag Chaplin voor het eerst als 
zijn zwerverspersonage in een serie tekenfilmpjes voor 

kinderen. Ik vond hem eigenlijk best eng toen, vooral 
met die zwartomrande ogen. Later ben ik me in de echte 
Chaplin gaan verdiepen. Ik heb biografieën gelezen, veel 
van zijn films bekeken en onderzoek gedaan. Het is echt 
een kunst hoe hij een heel verhaal kan vertellen zonder 
iets te zeggen. Zonder woorden begrijpt de hele wereld 
hem toch.”

Lekker gek doen
Voorlopig is theater nog een hobby voor Sem. Hij moet 
eerst zijn school afmaken. Maar een groot deel van zijn 
leven wordt er al wel door bepaald. En hij wil er ook 
zeker in verder. “Zoals ik al zei, ik weet nog niet hoe of 
wat precies, maar ik wil er iets mee doen. Of ik word een 
rock & roll ster, kan ook nog. Lekker gek doen, net zoals 
Herman Brood. Maar dan zonder de drugs. Herman had 
ontzettend veel humor. Mensen zien hem vaak een beetje 
als een dorpsgek, maar hij was een hele lieve, intelligente 
man; hij heeft zijn levensstijl tot een kunst verheven. Hij is 
wel een held voor mij.”

Wat hij kan, wil ik later ook
Als de theaterproductie De List doorgaat speelt Sem ook 
weer een rol. “Hoe of wat weet ik nog niet precies. Maar 
wel dat ik dan weer samenwerk met Dick van den Heuvel. 
Ik heb een beetje van hem gehoord wat er gaat gebeuren, 
ik ga het wel zien. En ondertussen natuurlijk de kunst van 
Dick afkijken. Wat hij kan, wil ik later ook kunnen.”Sem Donkers schittert op de  

planken, maar wil nog veel meer!
Op 11-jarige leeftijd stond Sem Donkers met zijn eigen theaterproductie Charlie Chaplin op de  

planken. Onlangs speelde hij de jonge Harry Muskee in de voorstelling Muskee, So Many Roads.  
Binnenkort schittert hij hopelijk in het theaterspektakel De List. En als het aan Sem (inmiddels 15) ligt, 

gaat niet alleen Coevorden of Drenthe van hem horen maar heel Nederland!
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Programma Cultureel Jaar

10 april tot 25 september 2022  Tentoonstelling ‘De helden van Coevorden’ in het Stedelijk Museum Coevorden. 

29 april 2022     Lancering Route en Routeboek Cultuurpad Coevorden. 

Geheel 2022     Etappelanceringen en ‘pad-in-de-kijker-weekends’ Cultuurpad Coevorden; 

5 mei 2022    Presentatie Culturele Gemeente Coevorden en optreden deelnemers van het Levens 
     liedconcert op het Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen. 

2 juni 2022     Boekpresentatie ‘Een Schricklijck Jaer, over de oorlog van 1672 in het noordoosten van  
     de Republiek, geschreven oor Ineke den Hollander. 

3, 9 en 10 juni 2022   Jeugdtheater Bommen Berend door leerlingen van De Nieuwe Veste in Coevorden.

Juli 2022     Editie 4 van het Cultureel Magazine Verbonden in Verhalen.

14 augustus 2022    Kunstmarkt Wezup. 

19 augustus 2022    Jubileumeditie Sweelpop 40 jaar m.m.v. het Noordpoolorkest o.l.v. Reinout Douma. 

23 t/m 26 augustus 2022   Internationale Schildersdagen in Zweeloo, georganiseerd door Kunstenaarsdorp  
     Zweeloo. 

27 en 28 augustus 2022    Toerfietstochten en Estafettetochten in Coevorden en Groningen met als thema het  
     jaar 1672, georganiseerd in samenwerking met de KNWU Noord en de NTFU;

26 augustus 2022    Uitgifte Set Zilveren Dukaat van het Kasteel Coevorden en Herslag van de munt van  
     1672, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Munt. 

25 en 26 augustus 2022   Bommen Berend theaterconcert, een overweldigende muzikale belevenis door de  
     KMKJWF met solisten in een hal op het magazijnencomplex van defensie in  
     Coevorden. Dit concert vindt op 28 augustus plaats in Groningen en mogelijk nog op  
     30 of 31 augustus op een andere locatie. 

26, 27 en 28 augustus 2022   Garnizoensdagen Coevorden en De Slag om Coevorden.

8 oktober 2022 tot 26 maart 2023   Tentoonstelling over 350 jaar Ontzet in het Stedelijk Museum in Coevorden. 

10 september     Concert in de Verlengde Hoogeveense Vaart nabij de brug in Zwinderen. 

Najaar 2022     Uitzending door de NTR van een 7-delige docuserie over de geschiedenis van 1672 in  
     heel Nederland, waaronder dat van Coevorden en omgeving. 

5 en 6 november 2022   Concerten The Armed Man, door muziekvereniging Excelsior en een groot projectkoor. 

7 november     Jubileum-editie (60e) Ganzenmarkt in Coevorden

November 2022     Editie 5 van het Cultureel Magazine Verbonden in Verhalen.

December 2022     Reuring in de Veste: binnenstad Coevorden in 19e eeuwse stijl, met medewerking van  
     vele vrijwilligers en amateurverenigingen uit de gemeente (rond de Kerstdagen);

December 2022     Slotceremonie Cultureel Jaar en herdenking 350 jaar ontzet. 

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 groeide op  
tussen de penselen.” 

ROSA Manuel Kunstenaar uitgelicht

Ze woont in Groningen, maar is nog regelmatig bij haar ouders in Coevorden. Rosa Manuel komt uit een 
creatief gezin. Haar moeder, zus en zijzelf schilderen, tekenen en fotograferen. Voor Rosa ging het van 
een hobby op haar eigen slaapkamer, naar een eigen bedrijf naast haar werk in de sport. 

“Ik groeide op tussen de penselen. Mijn moeder schilderde  
altijd veel en er stond eigenlijk altijd een ezel in de kamer.  
Terwijl wij speelden was zij aan het schilderen. Ze heeft van 
heel wat van mijn vriendjes en vriendinnetjes op de basis-
school portretten gemaakt.”

Op haar 16e tekende Rosa haar eerste portret: “We tekenden 
thuis altijd al wel veel, maar dat waren vooral kinder- 
tekeningen. Maar toen ik 16 was zag ik gave foto’s van een 
danseres. Ik zag de lagen in de kleding, de contrasten, en dat 
wilde ik tekenen. En zo begon ik ook met portretten. Als je 
een portret maakt dan werk je ook met het contrast tussen 
donker en licht, met lagen en diepte. En ik werd er steeds  
beter in. Toen ik een jaar of 22 was ging ik ook aan de slag 
met acrylverf. Het eerste schilderij dat ik daarmee maakte heb 
ik nog thuis. Ik zou het nu heel anders doen, maar ik vind het 
wel mooi om te bewaren en te zien hoe mijn werk is  
veranderd.” 

“Krachtige portretten trekken me aan, die wil ik dan natekenen 
of schilderen. Ik heb veel gedanst en volgde online dansers, 
danseressen en choreografen die hele vette foto’s deelden. 
Daar maakte ik dan een tekening van en dat deelde ik online. 
Als je dan een reactie krijgt hoe gaaf ze het vinden, dan doet 
dat wel goed.”

In het kort:
Rosa Manuel is 28 jaar, groeide op in Coevorden  
en woont inmiddels in Groningen. Ze tekent en 
schildert portretten. Ze maakt vrij werk, en werkt in  
opdracht. Zowel op papier, canvas als glas. Meer van 
haar werk is te vinden op www.rosaartworks.nl

Wat maakt dat ze zo graag creatief bezig is? “Het geeft zo-
veel rust en ontspanning. Ik kan uren met een portret bezig 
zijn en dan denk ik verder aan niets. En ik vind het elke keer 
weer bijzonder hoe je van een leeg canvas iets kunt maken. 
Iets dat dierbaar is voor anderen, of dat ze raakt wanneer ze 
het krijgen. Dat geeft een heel voldaan gevoel.” 

Zijn er dromen voor de toekomst? “Ik hoop dat ik uiteindelijk 
kan leven van mijn kunst en dat ik meer tijd heb om vrij werk 
te maken. En met m’n moeder samen dagdroom ik ook  
wel eens over een eigen plek, een atelier waar we kunnen 
schilderen, tekenen en fotograferen. Hoe mooi zou het zijn 
als je een portretfoto kunt laten maken, en er dan ook voor 

kunt kiezen om dat als schilderij aan de muur te krijgen?” 

< Foto links: Rosa met een aantal van haar werken. > Foto boven: Rosa schildert ook portretten op glas.  
> Foto rechts: “Ik werk altijd in lagen, zo bouw ik het portret langzaam op.” 99

Tekst en foto’s: Alieke Eising
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Stedelijk Museum Coevorden

Tentoonstelling

In 2022 herdenken we het 350-jarig ontzet van  
Nederland. Coevorden was in 1672 bezet door de 
beruchte Münsterse Bisschop Bernhard van Galen, ook 
bekend als ‘Bommen Berend’. Dankzij een slim plan van 
schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen kon 
Coevorden onder leiding van Carl von Rabenhaupt  
worden bevrijd. Tijdens de tentoonstelling besteden we  
aandacht aan deze en andere (Coevordense) Helden. 

Kunstenares Diane Brodie maakte als winnaar van de 
kunstwedstrijd ‘Wie is Mijndert?!’ een beeld van de  
schoolmeester en koster. In tegenstelling  
tot Rabenhaupt, zijn er van Mijndert geen beelden. 

De tentoonstelling ‘Helden van Coevorden’ is van 9 april 
tot en met 27 september te zien in Stedelijk Museum 
Coevorden. Plan je bezoek en bestel een ticket via  
www.museumcoevorden.nl.

<< Beeld: ‘Mijndert van der Thijnen’, werk van Diane Brodie

Helden van 
Coevorden

De deelnemers van het TLP  
(TheaterLeerProject) ontvingen 
op zondag 6 maart een certifi-
caat als dank voor hun deelname 
aan het traject. Zij volgden het 
afgelopen jaar lessen van theater-
maakster Marion Maters op het 
gebied van zang, acteren, dans en 
theater. 

In het kader van het IJzerkoeken- 
oproer, dat sinds enkele jaren wordt 
gehouden in Coevorden, heeft  
Stedelijk Museum Coevorden een 

theaterleerproject bedacht. “We willen 
jong en ouder talent een kans bieden 
zich te ontwikkelen op het gebied van 
theater. Dat doen we in samenwerking 
met theatermaakster Marion Maters”, 
aldus Melissa Luisman van Stedelijk 
Museum Coevorden.

Het IJzerkoekenoproer gaat over het 
verhaal van de volksopstand die in 
1770 ontstond naar aanleiding van het 
verbod op de rondgang met ijzer-
koeken. De jaarlijkse optocht is een 
samenwerking van Stedelijk Museum 
Coevorden, Theater Hofpoort en  
Theaterbedrijf Maters & Roberti. De 

theatergroep heeft helaas niet mee 
kunnen doen aan de IJzerkoekenop-
tocht van 2021, aangezien deze  
vanwege corona niet door kon gaan.

Als dank voor hun deelname en van-
wege het succesvol afronden van alle 
workshops, ontvingen de deelnemers 
een certificaat. Deze werd op zondag 
6 maart op feestelijke wijze uitgereikt 
in Stedelijk Museum Coevorden. 

Het project is mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van de 
provincie Drenthe en het Prins  
Bernhard Cultuurfonds.
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Het Stedelijk Museum Coevorden roept inwoners 
uit Drenthe, Groningen en Overijssel op om mee 
te doen aan een dichtwedstrijd in het kader van 
de tentoonstelling ‘Het ontzet van Coevorden’. De 
tentoonstelling zal vanaf 8 oktober 2022 te zien 
zijn in Stedelijk Museum Coevorden.

Aanleiding
In december 1672 werd Coevorden bevrijd door leger-
commandant Karel Rabenhaupt met hulp van de slimme 
schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen.  
Coevorden was destijds bezet door de beruchte  
Münsterse bisschop: Bernhard van Galen (ook bekend als 
Bommen Berend). In 2022 vieren we het 350- jarig ontzet 
van Coevorden middels de tentoonstelling ‘Het ontzet van 
Coevorden’. We besteden aandacht aan de gebeurtenis 
en situatie in 1672 en de periode daarna. Ook besteden 
we aandacht aan de vieringen van het ontzet door de 
jaren heen. 

We roepen alle inwoners van de provincies Drenthe, 
Groningen en Overijssel op om mee te doen aan de 
dichtwedstrijd ‘Ontzet van Coevorden’. We vragen de 
deelnemers daarbij een eigentijdse interpretatie te geven 
aan de thema’s vrijheid, moed, heldendom en het ramp-
jaar en deze te vertalen in een gedicht van maximaal 200 
woorden.

Twee categorieën
Iedereen mag meedoen: van jong tot oud en van amateur 
tot professioneel. In het Nederlands, Drents of andere taal 
(let op: stuur altijd een Nederlandse vertaling van  
je gedicht mee). We maken onderscheid in twee  
categorieën: een categorie dichters tot 18 jaar en een 
categorie dichters van 18 jaar en ouder. Uit alle inzen-
dingen worden twee gedichten gekozen (één uit iedere 
categorie). De betreffende winnaars mogen hun gedicht 

voordragen tijdens de opening van de tentoonstelling 
in de Nederlands Hervormde kerk in Coevorden op 8 
oktober 2022. Ook worden de gedichten opgenomen in 
de vormgeving van de tentoonstelling en zullen ze te zien 
zijn in de tentoonstellingsgids.

Inspiratie voor de dichtwedstrijd haalde directeur van 
Stedelijk Museum Coevorden Rik Klaucke uit een gedicht 
dat Joost van den Vondel schreef over het ontzet van 
Coevorden:

De raven roepen, kras kras,
Maer Ravenshooft roept huiden.
Men laet’ de klokken luiden: 
Daer helpt noch sterkte noch moeras.

(bovenstaande tekst is een deel van het gedicht  
van Joost van  den Vondel)

De inzendingen worden beoordeeld door een  
professionele jury bestaande uit: Egbert Hovenkamp II 
(woordkunstenaar), Egbert Meyers (zanger en beeldend 
kunstenaar), Suze Sanders (schrijfster en dichteres), Harm 
Jan Veenstra (Readshop Coevorden), Sandra Wanders 
(woordkunstenaar) en Melissa Luisman (Stedelijk Museum 
Coevorden).

Wat moet je doen?
Stuur vóór vrijdag 1 juli 2022 je gedicht (max. 200  
woorden) in via info@museumcoevorden.nl o.v.v.  
‘Dichtwedstrijd Ontzet van Coevorden’. 
 Op 1 september 2022 worden de winnaars bekend  
gemaakt.

Tentoonstelling ‘Ontzet van Coevorden’
De tentoonstelling is van 8 oktober 2022 t/m 25  
maart 2023 te zien in Stedelijk Museum Coevorden.

Oproep: dichtwedstrijd Ontzet van Coevorden

Theater
Leer
project
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In de vezels

Van een megagrote reuzin op de kerk in Ooster-
hesselen tot subtiele lichtcirkels in de bomen in 
Zweeloo. Begin maart straalden er vier avonden 
lang zeven lichtkunstwerken in onze gemeente. In 
deze samenwerking tussen Stichting Glasvezel Zui-
denveld en Coevorden Culturele Gemeente werden 
de zeven aanleggebieden van het glasvezelproject 
in het artistieke zonnetje gezet. De kunstwerken 
werden verzorgd door Media Art Friesland en het 
bijbehorende Luna Collective. Heel veel mensen 
gingen even kijken bij het lichtkunstwerk in hun 
eigen dorp. Maar menigeen stapte ook in de auto 
om alle locaties te zien! Zo ook kunstblogger en 
fotograaf Caressa van Groenenbergh van de web-
site Creations Drenthe. Ze begon haar website in 
februari 2020 en de lockdown inspireerde haar 
om kunstwerken in de openbare ruimte op te 
zoeken. Inmiddels heeft ze al 33 blogs geschreven 
over kunst in Coevorden! We kijken terug op ‘In 
de Vezels’ met fragmenten uit Caressa’s blog over 
dit kunstproject. 

“Vanaf mijn huis ben ik gaan rijden naar het eerste dorpje 
dat ik tegenkom als ik richting het noorden rijd. Pre-
cies in het centrum van Dalen bij de kerk kwam ik mijn 
eerste kunstwerk tegen van de avond. De kerk was mooi 

verlicht in het blauw en geel en pal voor de kerk stond een 
tafel met pannen en potten. Zodra je een deksel omhoog 
haalde, was er een geluid hoorbaar afkomstig van ergens 
ter wereld. Zo zijn er geluiden opgenomen uit Spanje, Mo-
zambique en nog veel meer. Het oorspronkelijke geluids-
concept is bedacht door de Groninger kunstenaar Romy 
Joya Kuldip Singh en sindsdien doorontwikkeld door leden 
van het LUNA Collective. Omdat op dit punt van Dalen 
aardig wat horeca is te vinden, was het gezellig druk en 
was er ook een leuke aanloop, waardoor ik dit kunstwerk 
in actie heb kunnen bewonderen.”

“Het volgende kunstwerk was niet veel verderop in het 
nabij gelegen dorp Dalerveen, op een stukje weiland. Een 
lichtslang gaf al op een afstandje aan dat daar “iets” moest 
wezen. De auto geplaatst op de oprijlaan van een boerde-
rijwoning naast het weiland, omdat de berm er erg slecht 
uitzag. Gauw een paar foto’s gemaakt omdat er al een 
nieuwsgierig gezicht omhoog popte boven de venster-
bank. Het abstracte kunstwerk van Koos de Vries met figu-
ren die lijken op lichtgevende hengels bewegen iets mee 
op de wind die erlangs gaat. De maker wil niet per se voor 
jou beslissen wat je hierin kan zien. Zo kan je het zien als 
gewoon hengels met licht, maar de kunstenaar zinspeelt 
in zijn beschrijving ook naar de vraag of het niet meer is 
dan dat. Want zie je hier natuurlijke vormen of doet het je 
denken aan machines op een veld?”

“Doorgereden naar Sleen. Hier was er voor het publiek 
een grote projectie op de muur van een wasstraat te vin-
den, met een video van een man met een megafoon en 
schapen op de achtergrond. Dit project is in 2021 ontwik-
keld in het kader van de “KOMPOST Residency”, een werk-
periode van vijf Duitse en vijf Nederlandse beeldmakers en 
componisten in het noorden van Friesland. Geïnspireerd 
op het landschap en het agrarisch karakter van de strek 
lieten de makers zich inspireren tot films, muziek en instal-
laties waarin de impressies van de omgeving verwerkt zijn. 
De megafoons voor het scherm waren er om door het 
bezoekende publiek te laten bewegen. Wat een groepje 
kinderen ook deden. Hier in Sleen leek het kunstwerk ook 
weer een lekkere aanloop te hebben. Hoewel het kunst-
werk van Hassan Sheidaei niet per se heel bijzonder oogt 
op eerste gezicht, zit er wel een diepere betekenis achter 
en merk ik dat de man awareness probeert te creëren.”

Lichtkunstroute ‘In de Vezels’

een stralend succes

Meer zien?
Kijk voor alle blogs van Caressa op 
www.creationsdrenthe.nl/blog



“Naast de brug van Schoonoord op het water was een 
klein bootje te vinden met een enorme maan erin. De 
maan gaf zoveel licht af dat het zelfs op de foto een enor-
me gloed rondom gaf en het daardoor extra magisch lijkt. 
Het duurde even voor ik doorhad dat er een man in het 
bootje zat die af en toe de boot iets in beweging hield. Ik 
kon alleen maar denken aan het koude weer en hoe koud 
die man het wel moest hebben. Het kunstwerk gemaakt 
door Leonid Tishkov en heeft een verhaal over een man 
die de maan zag vallen. De maan en de man ontmoeten 
elkaar en krijgen een vriendschap waarbij ze de rest van 
hun leven bij elkaar blijven. Leuk om te weten: de maan 
voor dit werk geheel uit gerecycled materiaal heeft gepro-
duceerd.”

“Een landweggetje verder kom je uit in Zweeloo waar het 
volgende kunstwerk. Hier waren op de brink lichtringen 
te vinden die waren vastgemaakt aan de bomen. Vanuit 
het juiste perfectief waren ze allemaal in één oogopslag 
te zien. De kunstenaar Koos de Vries heeft gekozen voor 
aansprekende objecten die interessant zijn om naar te 
kijken en de omgeving in zijn geheel net een extra stukje 
magie meegeven. Als lichtdesigner werkt hij voor meer-
dere festivals en schouwburgen door heel Nederland. Hij 
versterkt de beleving van architectuur en landschap en 
creëert aansprekende, fantasievolle lichtobjecten.”

“De kerk die centraal in Oosterhesselen staat met zoveel 
charme en geschiedenis, was nu extra het middelpunt 
van het dorp. Een enorme projectie op de zijkant van de 

kerk van een slapend meisje die af en toe haar telefoon 
pakt om een berichtje te tikken was niet mis te lopen. Dit 
werk is gemaakt door Anne Fie Salverda. De geanimeerde 
dame, die een reuzin moest voorstellen, draagt kleding die 
terug te herleiden is naar Drentse klederdracht. Leuk detail 
vond ik het geluid dat erachter was gezet, wanneer ze 
haar telefoon pakte hoorde je haar echt typen en verzen-
den. Toen ik naar het laatste kunstwerk op weg was reali-
seerde ik mij ineens dat je haar ademhaling ook hoort… of 
was dat allemaal mijn verbeelding?”

“Bij de kerk van Steenwijksmoer was een lichtkunstwerk te 
vinden met een wel erg moderne twist door het interactief 
te maken met een ‘augmented reality’ app. Elke lichtku-
bus heeft zijn eigen virtuele  kunstwerk wanneer je deze 
met de juiste app scant. Je (real live) omgeving blijft in je 
scherm bestaan terwijl er een prachtig digitaal kunstwerk 
tevoorschijn kwam. Wanneer je hier naartoe was gegaan 
zou je nooit geweten hebben dat dit zo werkte, maar 
gelukkig was het kunstwerk ook nog eens voorzien van 
uitleg door een aardige dame en een brochure met wat 
achtergrond informatie.” 

“Al met al was het een leuke zaterdagavondbesteding. 
Koud op de routeplanner zou de route iets meer dan 
een uur van je avond bezetten. De uiteindelijke tijd die ik 
ervoor nodig had was wel even iets langer. Zo rond 18:45 
weggegaan en tegen 21:30 weer thuis met een hele partij 
foto’s en een plezierige ervaring. Wanneer er zoiets weer 
georganiseerd wordt ben ik zeker weer van partij!”

Bestel nu!
‘Een Schricklijck Jaer - De oorlog van 1672 in het noordoosten  
van de Republiek’ van Ineke den Hollander is te bestellen!

De meeste boeken over het rampjaar 1672 gaan 
over de inzet van de Oude Hollandse Waterlinie, de 
spannende zeeslagen onder leiding van Michiel de 
Ruyter en de Haagse politiek en intriges. 
Een Schricklijck Jaer echter beschrijft de oorlog van 
1672 in het noordoostelijk deel van de Republiek 
waar de bisschoppen van Keulen en Münster, bond-
genoten van koning Lodewijk XIV van Frankrijk, zich 
hebben uitgeleefd. Na de bisschoppelijke triomf-
tocht langs de Overijsselse vestingsteden, die als 
rijpe appels in handen van de bisschoppen vallen, 
volgt de aanval op Coevorden. Ook die ‘onneemba-
re’ vesting valt binnen tien dagen. Maar daarna keert 
het tij voor de bisschoppen. De stad Groningen 
houdt stand, ondanks de enorme bommenregen 
van de bisschop van Munster, die juist bij dat beleg 
zijn bijnaam ‘Bomben Berend’ opdoet. Aan het ein-
de van het jaar 1672 volgt de herovering van Coe-
vorden, een spannend verhaal dat de geschiedenis 

ingaat als “De verrassing van Coevorden”. Maar 
daarmee is de oorlog in de noordelijke gebieden 
nog lang niet ten einde. De bisschop van Munster 
heeft meer pijlen op zijn boog waardoor Coevorden 
in de zomer van 1673 in een bizarre situatie terecht 
komt. En als dan eindelijk alle vijandelijke legers zijn 
vertrokken, moet het land weer opgebouwd wor-
den. Dan komen als vanzelf alle eerdere politieke 
tegenstellingen weer op die een snelle en efficiënte 
wederopbouw tegenhouden. Bovendien gaat de 
oorlog nog steeds door, in het buitenland welis-
waar, maar de kosten worden verhaald op de inwo-
ners van de Republiek, ook op de tot op het bot ver-
armde bevolking van de provincies Stad en Lande 
(nu provincie Groningen), de Landschap Drenthe en 
Overijssel. De gevolgen van de oorlog, vooral voor 
het dagelijks leven van de gewone inwoners in die 
provincies, vormen de afsluiting van het boek.

Het boek ‘Een Schricklijck Jaer’ verschijnt op 2 juni 2022 en kost € 25,00. Het 
boek is op verschillende plekken al vooruit te bestellen. Dit kan onder andere via de 
website van de uitgever (www.vangorcum.nl/cultuur-historie) of via The Readshop 

in Coevorden. Bij The Readshop ontvang je tot 15 mei €5,00 korting!
14 15
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Viering in 
metaal 
geslagen

In het rampjaar 1672 was het land Radeloos, Redeloos en Reddeloos. Van drie kanten werden we aan-
gevallen. Vanuit de zee door de Engelsen, vanuit het zuiden door de Fransen en vanuit het oosten door 
de bisschoppen van Keulen en Münster. Vrij snel werd het land onder de voet gelopen. In juli van dat 
jaar werd Coevorden ingenomen door de bisschop van Münster met de bijnaam Bommen Berend. In 

augustus werd de stad Groningen belegerd, maar de Groningers hielden stand. Op 28 augustus breekt de 
bisschop daarom de belegering af: een eerste overwinning voor de Republiek. Meteen werden plannen 
gemaakt voor de bevrijding van Coevorden. In december werd Coevorden, met een list van de school-
meester Mijndert van der Thijnen, door een klein legertje van de Groningse bevelhebber Rabenhaupt 

binnen een uur ingenomen. Een grootse overwinning voor de Republiek. Om deze wapenfeiten te vieren 
werden er gedenkpenningen geslagen. Ook in de eeuwen na 1672 werden voor het Groningens Ontzet 

en de bevrijding van Coevorden gedenkpenningen geslagen.   

Tekst: drs. Marcel Keurentjes en Alexander Moes
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Herdenkingspenning

Het ontzet van de stad Groningen en de bevrijding van 
Coevorden in 1672 zijn ongetwijfeld dé verbindende 
factoren tussen deze twee plaatsen. Met een gedeelde 
aartsvijand in de persoon van de bisschop van Münster, en 
met een gedeelde held in de persoon van Carl von Raben-
haupt, hebben deze twee steden een gedeelde identiteit 
ontwikkeld die al bijna 350 jaar stand houdt. In 2022 
herdenken we 350 jaar Groningens en Coevordens ontzet 
met de uitgave van een herdenkingspenning. Echter, de 
viering van deze gedeelde geschiedenis gaat veel verder 
terug dan alleen deze penning. Er zijn sinds 1672 veel  
penningen geweest die herdenken aan het geweld en  
de overwinning. Deze penningen vertellen de gemeen-
schappelijke geschiedenis van Groningen en Coevorden.

De uitgave van herdenkingspenningen begon vrijwel  
meteen nadat beide steden waren bevrijd van de  
Münsterse troepen. Het stadsbestuur van Groningen 
bracht al in 1672 een penning uit die herdenkt aan het 
ontzet van Groningen en de bevrijding van Coevorden. 
Hiermee heeft het stadsbestuur een traditie in gang gezet 
die tot op de dag van vandaag voortduurt. Hieronder zie je 
de eerste penning uit 1672 met aan de voorzijde het beleg 
van Groningen door de troepen van de bisschop van 
Münster en de aartsbisschop van Keulen. Aan de keerzijde 
zie je de bevrijding van Coevorden door de troepen van 
Rabenhaupt. Wat interessant is aan deze penning is dat 
gelijk de band tussen Groningen en Coevorden wordt 
benoemd. Beide steden worden daarmee in een verhaal 
tegen de bisschop van Münster geplaatst. Hoewel wij het 
ontzet van Coevorden dateren op 30 december is de 
datum op de penning 20 december. In 1701 is het noor-
den van Nederland overgegaan van de juliaanse kalender 
naar de gregoriaanse kalender. Hier zit een verschil van 
ongeveer 10-13 dagen in. Wat in 1672 op 20 december 
(juliaans) gebeurde zou omgerekend toen 30 december 
(gregoriaans) zijn. In sommige archiefstukken wordt ook 
wel 20/30 geschreven.

Deze penningen hebben ook een politieke lading, het  
vertelt een verhaal van een gebeurtenis. Het stadsbestuur 
van Groningen heeft dit verhaal veelvuldig op verschillen-
de penningen afgebeeld. Maar het bleef niet alleen  
bij penningen. Groningen heeft na 1672 ook munten  
uitgegeven met de beeltenis van Rabenhaupt. Belangrijk 
om te weten is dat munten verschillen van penningen in 
het feit dat je ze als betaalmiddel kunt gebruiken.  
Penningen dienen vooral 
als kunstuiting. Omdat de 
munten gemaakt waren van 
zilver circuleerden deze ook 
door Europa op basis van dat 
zilver. Hierdoor zouden  
deze munten met alle waar-
schijnlijkheid ook op het 
grondgebied van Münster 
hebben gecirculeerd en  
wellicht heeft de bisschop 
deze ook in handen gehad. 
Vanaf 1673 werd de florijn 
van 28 stuiver met een  
beeltenis van Rabenhaupt 
voorzien (p. 20)

Penning uit 1672
Voorzijde 
Belegering van de stad Groningen door de Bisschop van 
Münster en de Aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde 
Vogelvlucht van de vestingstad Coevorden omringt door 
soldaten.

Omschrift 
COEVORDEN.MET.STORMER:HANDT.INGENO.
DEN.20.DECE.1.6.7.2

Diameter: ca. 56 mm
Gewicht: 32.36 gram

Metaal: Zilver

Op de voorzijde een afbeelding van een man met hoed 
en zwaard, en gelet op de beeltenis en vergelijking van 
Rabenhaupt op penningen is er een zeer sterke gelijke-
nis. Met daaronder het omschrift: Belgica Libertas Auro 
Pretiosior Omni, vrij vertaald: De Nederlandse vrijheid is 
kostbaarder dan goud.

Opvallend is dat het slaan van deze munten stopt in 1678. 
Eigenlijk is dit ook niet zo vreemd, in dat jaar overlijdt de 
bisschop van Münster en daarmee ook de oude tegen-
stander van Groningen en Coevorden. Na zijn dood  
worden ook de vredesonderhandelingen in Nijmegen 
gestart. 

Helaas zijn er geen bronnen overgebleven die daad- 
werkelijk zeggen dat Rabenhaupt is afgebeeld op de 
munten. Echter Rabenhaupt is de man die Groningen 
heeft behouden van een bezetting door de bisschop en 
vervolgens de bevrijding van Coevorden heeft uitgevoerd. 
Daarnaast werd hij ook Drost van Drenthe en Gouverneur 
van Coevorden. Ten slotte stelde hij zijn huis in Groningen 
beschikbaar om de Munt van Groningen in te vestigen, 
hoe anders kon de stempelsnijder en muntmeester uit 
dankbaarheid niet Rabenhaupt afbeelden op de munten.
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Na 1678 wordt de productie van penningen weer  
opgepakt bij het honderdjarige jubileum van het Ontzet en 
de bevrijding van Coevorden. Echter, gebeurde dit niet in 
1772, maar in 1773. De reden voor deze vertraging is dat 
de stad Groningen de financiën voor een eeuwfeest niet 
rond kon krijgen wegens economische tegenspoed.  
Alleen is er bij deze uitgave wel meer aandacht voor  
Groningen dan voor Coevorden. De stad Groningen is  
afgebeeld en er wordt op het perkament naar verwezen. 
De verwijzing naar Coevorden staat enkel op het  
perkament.

Na 1773 wordt er met de traditie gebroken om het  
Groningens Ontzet en de bevrijding van Coevorden 
samen op de penningen af te beelden. Het gezamenlijke 
verhaal wordt op deze manier losgekoppeld. Bij de op-
komst van het Groningens Ontzet als feestdag van de stad 
worden de penningen ook aan die specifieke dag gekop-
peld. De bevrijding van Coevorden door Rabenhaupt komt 
hiermee op de achtergrond te liggen. De focus komt 
meer op Rabenhaupt te liggen als grote beschermer van 
de stad Groningen. Zie bijvoorbeeld de penning uit 1872 
(p. 21). Afgebeeld is de viering van het tweede eeuwfeest 
van het Groningens Ontzet. De bevrijding van Coevorden 
wordt niet meer genoemd.

Hetzelfde geld voor de penningen uit 1922 en 1972.  
Er wordt respectievelijk tweehonderd-en-vijftig en  
driehonderd jaar Groningens Ontzet gevierd.

28 stuiver Groningen. Heritage Europe, 

veiling 50, 24-05-2016, lot 1896

Penning uit 1773

Voorzijde: Nederlandse maagd met speer en vrijheidshoed leunend  
op een bijbel vertrapt Geweld, in het verschiet de stad Groningen.
Keerzijde: Altaar met brandend wierrookvat.

Medailleur: Th. Van Berckel
Met omschrift voorzijde: OMNI LIBERT. VI MAJOR.
In de afsnede: ET HOSTEM SEDIBUS BELGIC EJECIT MDCLXXIII
Op het perkament staat: GRON AB OBS BELG FORT NEC HUEM  
NEC HOST VIRES TIMANS COEV VI CEPIT MDCLXXIII
Omschrift keerzijde: DEO MILITI
In de afsnede: REPAR.LIBERT.PRIMO.SAECULARI.FESTO MDCLXXIII 
T.V.B.

Diameter: ca. 27 mm   Gewicht: 6,35 gram   Metaal: Zilver 

Herdenkingspenning
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Penning uit 1872

Voorzijde: Stedenmaagd staande bij altaar met Gronings wapen 
waarop kussen met twee sleutels.
Het omschrift: ONDER MIJN HOEDE VEILIG.
In de afsnede: GRONINGEN CONSTANT 1672.

Keerzijde: Triomfboog temidden van oorlogstrofeën met zuil 
met het borstbeeld van Rabenhaupt.
Omschrift: DOOR MOED EN BELEID.
In de afsnede: HET TWEEDE EEUWFEEST VAN  
GRONINGENS ONTZET GEVIERD 28 AUG 1872

Medailleur: J.G. Egenberger
Stempelsnijder(s): J.P. Menger voorzijde, zijn zoon  
J.M.P. Menger de keerzijde.

Diameter: ca. 54 mm   Gewicht: onbekend   Metaal: Brons

Nu in 2022 vieren we 350 jaar Ontzet en bevrijding ook weer met een 
herdenkingspenning. Het leek ons een mooie kans om, na 249 jaar, 
de oude traditie van het afbeelden van zowel het Groningens Ontzet 
als de bevrijding van Coevorden weer voort te zetten. Om de link naar 
het verleden en die oude traditie extra te benadrukken is er gekozen 
voor een herslag van de penning uit 1672. Zo belichten wij wederom 
de gedeelde geschiedenis van Groningen en Coevorden. Net zoals de 
mensen in de 17de en de 18de eeuw deden. En hopelijk wordt onze 
keuze in 2072 herinnerd.

Penning uit 1922

Voorzijde: Engeltje onthult monument met 
portretmedaillon Rabenhaupt, waarnaast 
tamboer en militaire attributen.
Keerzijde: Blanco.
Tekst op monument: GRONINGEN  
ONTZET 28 AUG. 1672-1922

Medailleur: E. Telcs.
Opdrachtgever: Hofleverancier H. Hemmes 
Jzn., Groningen en Assen

Diameter: 48x48 mm    
Gewicht: onbekend    
Metaal: Brons

Penning uit 1972

Voorzijde: Borstbeeld van Rabenhaupt.
Het omschrift: CAREL RABENHAUPT * 1672 * 28 AUGUSTUS * 1972 *.
Keerzijde: Oude stadswapen van Groningen.
Omschrift: GRONINGEN CONSTANT; BEHOUT VAN ’T LAND *.
Medailleur: J. Sloos
Stempelsnijder(s): Geslagen bij Koninklijke Begeer te Voorschoten.
Opdrachtgever: Hofjuwelier Frans Brugma, Groningen

Diameter: ca. 22,5 mm   Gewicht: 6,72 gram   Metaal: Goud   Gehalte: 900/1000



Jeugdtheater
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Sinds 2013 wordt jaarlijks tijdens de viering van Groningens 
Ontzet het jeugd muziektheaterstuk Bommen Berend  
opgevoerd door jongeren tussen 10-18 jaar van het 
jeugdtheater Groningen. Scriptschrijver Jan Veenstra,  
Ton Peters (schrijver liedteksten) en Robert Ramakers 
(componist muziek) hebben speciaal voor de viering 350 
jaar Coevorden ontzet een Coevordense Bommen Berend 
variant geschreven en gecomponeerd. Het is een luchtig 
verhaal geworden met veel zang, actie en humor en een 
onderliggende boodschap.  
 
De voorbereidingen voor het jeugd muziektheaterstuk 
Bommen Berend zijn inmiddels in volle gang. Op de 
oproep om mee te doen aan het theaterstuk hebben 20 
enthousiaste jongeren uit de gemeente Coevorden  
gereageerd. Ze staan in de startblokken om onder  
begeleiding van theaterdocent Marion Maters en muziek-
docent Mark Hidding de verschillende rollen en zang-
stukken in te studeren. Daarnaast gaan leerlingen en de 

BKV docenten van de Nieuwe Veste aan de slag met het 
ontwerp en uitvoeren van decorstukken en kostuums om 
er een mooi totaalplaatje van te maken.  
 
Het verhaal van het Bommen Berend muziektheaterstuk 
speelt zich af in 1672 in Coevorden op het moment dat de 
stad Coevorden wordt bezet door soldaten van het leger 
van Bommen Berend. De stoere jeugd uit Coevorden wil 
wel de strijd aangaan met de vijand, maar ze worden over-
vallen door de vele brandbommen die worden afgevuurd 
door de soldaten van Bommen Berend en ze worden 
gedwongen zich over te geven. Een groep soldaten van 
Bommen Berend moet in Coevorden blijven om de stad 
in de gaten te houden. Het is een barre tijd. Er is gebrek 
aan van alles en nog wat en de jeugd van Coevorden en 
de soldaten vervelen zich. Twee jonge soldaten komen 
in contact met de bakkersdochter, Alie, en Teun, de zoon 
van de bierbrouwer. Maar dan verandert de situatie.  
Coevorden wordt bevrijd door bevelhebber Rabenhaupt 
en zijn leger. Wat betekende dit voor de jeugd van  
Coevorden en de soldaten van Bommen Berend? 
 
 

Het Coevordense Bommen Berend jeugd  
theater/muziekstuk zal op 3 juni, 9 juni en 10 juni 
2022 worden opgevoerd in de Hervormde kerk te 
Coevorden. Het is een voorstelling die geschikt is 
voor alle leeftijden en bezocht kan worden door 
iedereen die een leuke activiteit wil beleven waarin 
de jeugd van Coevorden centraal staat. 

Een verhaal over oorlog, vrijheid en vriendschap

DE VERLOREN STRIJD VAN BOMMEN BEREND
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Cultureel Coevorden op  
Bevrijdingsfestival Assen
Cultureel Coevorden presenteert zich op 5 mei  
op het Bevrijdingsfestival in Assen aan de  
Baggelhuizerplas. Het begon met een vraag of de 
deelnemers aan het Levensliedproject wilden  
optreden en het eindigde met een complete  
samenwerking die er als volgt uitziet: 

12.00 uur  Hoofdpodium
    
• Opening festival door burgemeester Renze Bergsma
• Aansluitend optreden Drents Jeugd Orkest. Het orkest 

speelt o.l.v. gastdirigent majoor Tijmen Botma, chef 
dirigent van de KMKJWF, het stuk ‘Bommen Berend’ 
van componist Jan de Haan. 

14.00  - 18.00 uur  Coevorden Plein
• Optreden zangers Levensliedproject: Anne van Tiel, 

Shännah Ossel, Berend Meijer, Wilmar Janssen, 
Monica Smeets, Miriam ter Weeme, Petra Witting en 
Jeanette Croezen. 

• Presentatie Activiteiten en projecten uit het  
Culturele Jaar

• Striptekenaar des Vaderlands Herman Roozen  
tekent live

• Presentatie Diversiteitsplatform Coevorden. 

Kom dus allemaal naar Assen waar we met elkaar onze 
vrijheid vieren!

Centsprent workshop
In samenwerking met Kunst en Cultuur 
Drenthe en verschillende creatieve  
ondernemers uit de gemeente is een aantal 
educatieworkshops ontwikkeld. Je las er al 
eens meer over in een vorig magazine.  
In dit nummer opnieuw een centsprent 
die tekenaar Herman Roozen maakte met 
een schoolklas. Dit keer bij basisschool  
De Akker.

Je vindt de prent op de volgende pagina.

Eeuwenlang was de centsprent – ook wel 
volksprent genoemd – hét middel om verhalen 
met beeld en tekst temaken 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.
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Bommen Berend
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een overweldigende muzikale belevenis
Eind augustus zijn er in de steden Groningen en  

Coevorden spectaculaire uitvoeringen van het  
muziektheaterstuk Bommen Berend.  

De uitvoering wordt verzorgd door het  
paradepaardje van de Koninklijke Landmacht,  

de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’.

Rampjaar 1672
In Coevorden en Groningen herdenken we het rampjaar 
onder andere met het theaterconcert Bommen Berend, 
een overweldigende muzikale belevenis. De luisteraars 
worden beroerd met een veelzijdig muzikaal verhaal dat 
zich afspeelt in 1672 in Coevorden en Groningen en deels 
in Overijssel. De regie is in handen van regisseur Bruun 
Kuijt. 

Drie solisten
Drie professionele, (inter)nationaal bekende en ervaren 
solisten bezingen de scènes in het stuk waarin de  
‘Rampjaar’-thema’s als vrijheid (van geloof en menings-
uiting), internationale samenwerking, trots op je afkomst 
en streek en hoop aan bod komen. Dat zijn onder andere 
(opera)zanger Nico Wouterse en Wil van der Meer.

Indrukwekkend scenario in drie talen
Componist Jan de Haan componeerde het muziek- 
theaterstuk. Het indrukwekkende scenario in drie talen 
(Duits, Nederlands, Nedersaksisch) is van de hand van 
toneelschrijver Bouke Oldenhof. 
Het project, de compositie en het concert over 1672, 
laat zien dat we leren uit de geschiedenis en dat de vele 

naties, vijanden uit het verleden, nu samen optrekken voor 
de vrede. Onder ander vanuit het hoofdkwartier van het 
Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. 

KMKJWF
Het muziektheaterstuk wordt uitgevoerd door de  
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder  
leiding van chef dirigent majoor Tijmen Botma.

Bijzondere theaterlocatie in Coevorden
De theaterlocatie in Coevorden is een loods op  
het magazijnencomplex van Defensie aan de  
Nederlands-Duitse grens! Het gebeurt zelden tot nooit  
dat defensieterreinen toegankelijk zijn voor een publieks- 
activiteit. Op 12 november 2021 hebben op deze loca-
tie burgemeester Renze Bergsma van Coevorden en de 
plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten gene-
raal-majoor Rob Jeulink hun handtekening gezet onder 
een intentieverklaring. Burgemeester Koen Schuiling was 
niet aanwezig, maar tekende op een ander moment ook 
voor deze bijzondere samenwerking. 

Coevorden 25 augustus 2022, ’s middags
Coevorden, 26 augustus 2022, ’s middags en ’s avonds 
Groningen, 28 augustus 2022, ’s middags en ’s avonds
Nog te bepalen locatie, 30 of 31 augustus 2022, ’s avonds
(aanvangstijden volgen op een later moment)

Kaartverkoop: Vanaf 5 mei 2022 via vanplan.nl

Om alle amateurmusici in harmonie- en fanfareorkesten 
de gelegenheid te geven de compositie Bommen Berend 
uit het theaterconcert te spelen, is ter inspiratie een circa 
14 minuten durend extract van dit werk gemaakt.

Cultuurparticipatie
De verspreiding van de partituren en bladmuziek van  
dit werk voor de orkesten geschiedt digitaal door de 
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), via 
het medium Klankwijzer. De amateurorkesten kunnen de 
muziek dus kosteloos bemachtigen. Op deze wijze maken 
veel mensen kennis met de geschiedenis uit 1672 in het 
noordoosten van Nederland.

Audioversie
Opnames van deze compositie zijn gemaakt door de 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Deze zijn te 
beluisteren via YouTube. 

Primeur voor Drents Jeugdorkest
De primeur van de uitvoering van dit werk voor  
amateurorkesten komt toe aan het Drents Jeugdorkest. 
Tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2022 in Assen zal 
dit orkest onder leiding van gastdirigent Tijmen Botma van 
de KMKJWF dit werk van Jan de Haan ten gehore brengen 
op het hoofdpodium tijdens de opening van het festival.

Componist:    
Jan de Haan
Partituren en bladmuziek voor:  
Harmonie- en fanfareorkesten
Beschikbaar:    
Digitaal, gratis, via Klankwijzer en jandehaan.com

https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/high-
lights-uit-bommen-berend-gratis-voor-amateurorkesten/
eccbac326adf

Bommen Berend voor amateurverenigingen
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Bij de start van de Culturele Gemeente is alle kernen  
gevraagd een lied, een schilderij en een route op te  
leveren. Dat was een vrij open vraag en dat leverde, wat 
de routes betreft, een grote variëteit aan input op. Om van 
zo’n mooie verzameling een echt routeboekje te  
maken, moest er nog wel het een en ander gebeuren. 
Wim Vogelzang van Dorpsbelangen Dalen werd gevraagd 
dit, als voorzitter, samen met een werkgroep te  
coördineren. Wim had al aardig wat ervaring met het 
maken van wandelroutes. “Terwijl ik helemaal niet zo’n 
wandelaar ben.” Toch zei hij ja. “Ik vind het gewoon heel 
leuk om samen met een groep mensen een project te 
doen. Organiseren en coördineren ligt me wel en mensen 
bij elkaar brengen en aan de slag met een gezellige en 
enthousiaste groep, geeft mij voldoening.” 

Broodkruimels
Bij de werkgroep werden ook Adri Kuyper, Kees van Dijk 
en Leo Claessens gevraagd. Leo is de kaartenmaker van 
de club, omdat hij al de nodige ervaring had met het  
uitzetten van routes. Leo vertelt dat je routes op twee  
manieren kunt uitzetten. “Vanachter je computer kun je  
lijnen trekken op de kaart; daar heb je speciale  
programma’s voor.” Maar je kunt de routes ook gewoon 

lopen, met een gps-tracker op zak, die je wandeling  
registreert. Niet de hele wandeling, maar kleine puntjes op 
de route. “Een beetje als de broodkruimels van Hans en 
Grietje”, legt Leo uit. Vervolgens laadt hij thuis de route in 
zijn computer, maar dan ben je er nog niet. “Je moet alle 
routes nog wel even nabewerken om strakke lijnen op de 
kaart te krijgen. Je loopt natuurlijk nooit helemaal recht.” 
Zijn kennis heeft het Cultuurpad enorm geholpen. “In een 
veld of bos heb je weinig markeringspunten en dan is een 
gps-locatie een goede manier om de route te markeren.” 
En dat was op sommige tracés van het Cultuurpad ook 
echt de enige oplossing om er een kaart van te maken. 
“Het Recreatieschap is nog bezig om in ons gebied  
wandelknooppunten uit te zetten, maar ze zijn er dus nog 
niet overal. Dat maakt een route tekenen van bijvoorbeeld 
het bos van Sleenerzand best ingewikkeld.” 

Verschillend
De routes die vanuit alle hoeken van de gemeente  
kwamen, moesten dus worden samengebracht. Op het 
moment dat Kees aanhaakte, waren in het noorden van 
de gemeente al routes klaar. “Ze waren alleen nog ver-
schillend in aanpak, dus toen hebben ze mij gevraagd of 
ik mee wilde helpen om die routes een beetje hetzelfde 

Meer dan 210 kilometer wandelen door gemeente Coevorden

  Zonder al die vrijwilligers  
    was het nooit gelukt

Een wandelroute die alle kernen van Coevorden met elkaar verbindt en ook nog wat vertelt over de  
cultuur, historie en de natuur van onze mooie gemeente. Dat klinkt in één zin misschien nog vrij  

eenvoudig, maar in de praktijk kon dit alleen maar door de grote inzet van vrijwilligers en medewerking 
van ToReCo tot stand komen. Maar het is gelukt! Op 29 april wordt het Cultuurpad Coevorden, ‘Van de 

Kiel tot Steenwijksmoer’ officieel gepresenteerd. In totaal drieëntwintig gevarieerde routes geven de  
wandelaar een bijzondere rondleiding door de hele gemeente.

Cultuurpad
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te maken, zodat we ze in een boekje konden opnemen.” 
Kees ging enthousiast aan de slag. “Ik heb alle routes 
gepakt, maar ik schrok wel een beetje. Ze waren echt heel 
verschillend.” Om wat uniformiteit in de routes te krijgen 
heeft Kees vervolgens een format gemaakt en daar, zo 
goed en zo kwaad als het ging, de routes ingezet. “En toen 
zijn we ze allemaal gaan lopen. Adri heeft er ook  
veel gelopen. We liepen met gps, zodat Leo ze in een 
kaart kon zetten.” Kees vertelt dat Wim insprong om de 
ontbrekende zuidelijke routes uit te zetten. “En dat was 
nog wel lastig, want daar is het wandelknooppuntennet-
werk nog niet klaar.” Uitgangspunt van het Cultuurpad is 
dat het echt door de mensen uit de dorpen en de stad 
is samengesteld. “Dat betekent dus ook dat we zo min 
mogelijk aan de aangeleverde routes hebben veranderd. 
De vrijwilligers hebben de route bedacht en dat moet je 
respecteren. Natuurlijk hebben we uit nood wel eens een 
bochtje moeten veranderen, maar de basis van de routes 
is helemaal hetzelfde gebleven.” 

Blauw scherm
Al met al was het een enorme klus, merkte ook Leo. “Ik 
had niet verwacht dat het zo groot zou zijn.” Soms werd 
het zelfs zijn computer wat teveel; je kunt je voorstellen 
dat meer dan 200 kilometer aan gedetailleerde routes veel 
werkgeheugen vraagt. “Dan kreeg ik wel eens een blauw 
scherm.” Iedereen die met Windows werkt, weet dat  
dat niet zo’n goed teken is, maar Leo heeft dan ook 
maatregelen genomen om de routes goed te back-uppen. 
“Ze staan nu op twee PC’s en ik heb een back-up op een 
externe harde schijf.”

Stap voor stap
Toen in november de conceptroutes klaar waren, waren 
er al talloze vrijwilligers die de routes hadden gelopen. Om 
er een professioneel wandelboek van te maken, werd ook 

ToReCo betrokken. “De teksten moeten eenduidig  
en goed leesbaar zijn, er moest contact worden gelegd 
met het Recreatieschap Drenthe, de vormgever, de druk-
ker en de cartograaf voor de kaarten”, vertelt Jos Kasten, 
directeur van ToReCo, “en die kennis en het benodigde 
netwerk hebben wij in huis.” Jeanette Croezen heeft als 
redacteur en projectleider voor ToReCo alle routes  
gecontroleerd op taal en onduidelijkheden en, met een 
aantal vragen, retour gestuurd naar Kees. Hij zorgde  
voor de antwoorden en Jeanette deed er een laatste 
redactieslag overheen. “En toen moest er weer gelopen 
worden”, vertelt Kees. “Al snel bleek dat er toch nog wat 
fouten in sommige routes zaten. Op een route stond bij-
voorbeeld links in plaats van rechts.” Het luistert echt  
heel nauw om de routes te maken, maar ook om ze te 
controleren. “Je moet echt stap voor stap alles lezen en 
toetsen of het klopt wat er staat.” 

Visitekaartje
Routes, check, kaarten, check, foto’s! Om er een mooi 
boek van te maken, zijn goede foto’s van al het moois dat 
de wandelaar onderweg tegen kan komen ook  
belangrijk. Gelukkig kent onze gemeente veel fotografen 
die de prachtigste plekjes al hebben vastgelegd. Bert Haan, 
Hans Habers en Willem Anninga hebben foto’s aan- 
geleverd, maar ook de werkgroepleden zelf en de beeld-
bank van ToReCo. Al met al is het een kleurig en divers 
geheel geworden. Een wandelroute uniek in zijn soort, 
omdat het is samengesteld door de mensen uit de  
omgeving zelf. “Zonder al die vrijwilligers hadden we dit 
boekje echt niet kunnen maken”, zegt Jos. “Het is een 
geweldig visitekaartje voor de hele gemeente.” ‘Van De 
Kiel tot Steenwijksmoer’ is de titel van het boekje gewor-
den. Bedacht door Wim, “want deze wandelroute brengt 
je echt tot de verste hoekjes van onze gemeente.”

27

Tekst: Jeanette Croezen | Foto’s: Bert Haan, Alieke Eising, Marcel J. de Jong
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Lol
En dat maakt het Cultuurpad volgens Leo ook zo uniek, 
“Omdat het echt de stad en de dorpen binnen de  
gemeente met elkaar verbindt. Dat betekent soms wel  
dat er in een wandeling een stuk zit dat wat minder 
interessant is om te lopen, maar uiteindelijk kom je altijd 
in een kern terecht waar van alles te zien en te doen is.” 
Ondanks dat het veel werk is geweest, heeft Leo er veel lol 
aan gehad. “Ik heb de routes met veel plezier gelopen.  
Je kon door corona toch nergens naartoe en wandelen 
kan altijd. Het geeft je toch een gevoel van vakantie.  
Bovendien,” zegt hij, “gaat het om het plezier dat de  
mensen eraan gaan hebben als ze het Cultuurpad lopen. 
En ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt.”

Ontdekken
Kees kent de routes intussen ook erg goed. “Ze zijn heel 
verschillend en het laat heel duidelijk zien wat een mooie 
gemeente we hebben. Het Cultuurpad brengt je langs 
alles wat zo karakteristiek is voor het Drentse landschap: 
zand en veen, bos, heide, beekdalen, kanalen. Als je het 
Drentse landschap wilt leren kennen, hoef je alleen maar 
het Cultuurpad te lopen”, grapt Kees. “Ik heb wel eens  
gedacht hoor, is het niet te groot? Moet dit niet door  
professionals gedaan worden? Toen we begonnen  
dachten we: leuk, een boekie met wat wandelingetjes 

erin, maar het is echt veel meer en mooier dan dat.”  
Kees raadt dan ook iedereen aan de routes te lopen. “Je 
ontdekt plekjes die je niet kende. Ik woon hier toch al 
mijn hele leven, maar ben echt op plaatsen geweest die ik 
nooit had gezien. Geweldig!”

Karakteristiek
Uiteraard kende het project uitdagingen. “Eenheid”, zegt 
Wim meteen. “Eenheid in de routes, maar ook in de 
gedachte erachter, de wensen, de lay-out en daar waar 
we met z’n allen naartoe willen.” En daar zijn ze goed in 
geslaagd vindt Wim. “Ja, absoluut. Iedere aangeleverde 
route heeft z’n eigen karakter, de persoonlijke inbreng van 
de vrijwilligers die de routes hebben uitgezet. De een gaat 
dwars door een dorp, de ander er omheen, je wandelt 
langs weilanden en door bossen, maar het is wel één  
geheel.” Karakteristiek voor Coevorden en karakteristiek 
voor het hele proces. Het boek is volgens Wim niet alleen 
een wandelroute, maar ook een mooi naslagwerk over  
de gemeente Coevorden. “Of je er nu woont of op  
vakantie bent, het voorziet in een behoefte om Coevorden 
wandelend te kunnen ontdekken. En Coevorden is een 
fantastische gemeente om in rond te lopen. De cultuur, 
de historie, de boerderijen en het gevarieerde landschap. 
Soms loop je een lang stuk langs een weiland, maar je 
loopt dan wel een mooi lang stuk langs een weiland.” 

Cultuurpad
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Wim wandelde

Het is zaterdagmorgen, nog heel vroeg. De zon komt net boven de 
horizon uit. Het belooft een mooie dag te worden en dat moet ook, 
want vandaag ga ik een deel van de culturele route door de gemeente 
Coevorden lopen.
De route die ik voor vandaag heb uitgekozen is de route van De Kiel 
naar Schoonoord. Niet veel later ben ik onderweg naar de bushalte en 
korte tijd daarna zet de bus mij keurig af aan het begin van de route. 
De routebeschrijving heb ik meegenomen uit het boek Van De Kiel 
tot Steenwijkmoer. In dit boek staan alle routes van het Cultuurpad 
door de gemeente Coevorden, 23 routes in totaal. Allemaal duidelijk 
beschreven en er zit zelfs een kaartje per route bij.
Tijdens de wandeling door de bossen richting Schoonoord, lees ik 
informatie over zogenaamde Points Of Interest (POI) of zoals wij 
zouden zeggen, over bezienswaardigheden. Zo kan ik lezen dat de 
bossen na de ontginning zijn aangeplant door arbeiders uit een 
werkverschaffingsproject. 
Ik lees ook dat er horeca in Schoonoord is, dus ik loop nog even door. 
Na een lekkere kop koffie op een terras, vervolg ik mijn route. Ik ga 
nog even aan bij het openluchtmuseum Ellert en Brammert en na een 
mooie wandeling bereik ik het einde van de route. Ik stap weer op de 
bus naar huis. Wat een fijne dag.
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15 (Goede Vrijdag) en 16 april: Gees 
Etappe: Gees - Oosterhesselen, circa 3,5 km 
Contactpersoon: Rob Drabbe, Gees
Activiteiten: Tweedaagse manifestatie ‘Rondom Gees”

De manifestatie ’Rondom Gees’ bestaat uit een toertocht van 
historische motoren met deelnemers uit verschillende landen. De 
deelnemers en bezoekers kunnen een wandeling maken op het 
traject Gees-Oosterhesselen. Er wordt ook een toelichting gegeven 
over het cultuur- en wandelpad en de cultuurhistorische bijzonder-
heden langs het wandelpad. 

27, 28 en 29 mei - ’t Haantje
Etappes: Papeloze kerk (Schoonoord) - ’t Haantje, circa 7,5 km, 
’t Haantje - Bosbad Noord-Sleen, circa 6 km. 
Contactpersoon: Monica Smeets
Activiteiten: Diverse activiteiten langs de route, van 9.30-12.30 uur

11 en 12 juni: Nieuwlande
Etappes: Dalerpeel - Nieuwlande, circa 7 km, 
Nieuwlande - Zwinderen, circa 9 km 
Contactpersonen: Hanneke Rozema
Activiteiten: Feestweek en jaarmarkt
 

 

25 en 26 juni: Dalen
Etappes: Holsloot - Wachtum - Dalen, circa 13 km, 
Dalen - Den Hool, circa 13 km
Contactpersonen: Wim Vogelzang en Henk Kamping
Activiteiten: Diverse activiteiten in de 10-jarige Daolertuun

2 en 3 juli: Noord-Sleen, Sleen,  
diphoorn, erm
Etappes: Bosbad Noord-Sleen - Noord-Sleen, circa 10,5 km, 
Noord-Sleen - Sleen, 8 km
Contactpersonen: Roelie Lubbers en Reina Zwiers
Etappe: Sleen - Diphoorn - Erm - Holsloot, circa 12 km 
Contactpersoon: Dorpsbelangen Erm
Activiteiten: Diverse activiteiten in de dorpen en langs de route 
waaronder muziek en exposities. 

23 en 24 juli: Gees
Etappe: Meppen - Gees, circa 14,5 km 
Contactpersoon: Rob Drabbe, Gees
Activiteiten: 24 juli festiviteiten in de beeldentuin in Gees

In dit tweede weekend zijn de beeldentuin van Gees en de galerie 
vanzelfsprekend open. De jachthoornblazers treden op en er is een 
exposities te zien van schilderijen van kinderen. Er kan een (korte) 
wandeling worden gemaakt en er wordt een toelichting gegeven op 
de bijzondere cultuurhistorische punten langs de etappe van het 
Cultuurpad. 

5, 6 en 7 augustus: Schoonoord en De Kiel
Etappes: De Kiel - Schoonoord, circa 4,5 km, 
Schoonoord - Papeloze kerk, circa 8,5 km
Contactpersoon: Martha Marjenburgh
Activiteiten: Diverse activiteiten waaronder een puzzeltocht en 
musea die open zijn (waaronder brommermuseum)

13 en 14 augustus: Wezup
Etappes: Zweeloo - Wezup, circa 5,5 km, Wezup - Wezuperbrug, 
circa 7 km, Wezuperbrug - De Kiel, circa 7,5 km
Contactpersoon: Thieu Stultiens 
Activiteiten: Op 14 augustus de 25ste editie van de Kunstmarkt in 
Wezup

3 en 4 september: Oosterhesselen
Etappes: Gees - Oosterhesselen, circa 3,5 km (zie ook 15 en 16 
april), Oosterhesselen - Benneveld, circa 9 km
Contactpersonen: Harm Abbing en Popko Hooiveld
Activiteiten: Cultureel Festival ‘Rondom de Oude Toren’ met een 
cultureel programma voor jong en oud: muziek, gedichten, ten-
toonstellingen, verhalenvertellers, etc. 

10 en 11 september: Benneveld,  
Aalden en Zweeloo
Etappes: Benneveld - Aalden, circa 5 km, 
Aalden - Zweeloo, circa 6 km
Contactpersonen: Mientje Harmsen (Zweeloo) en Anke Kamman 
(Aalden)
Activiteiten: Schildersdagen Zweeloo, muziek en zang in de kerk, 
presentatie boek van het schrijverscollectief A t/m Z, er worden 
verhalen verteld en nog veel meer.  

17 en 18 september: Dalerpeel
Etappes: Coevorden - Steenwijksmoer- Dalerpeel
Contactpersoon: Jan Benjamins
Activiteiten: Viering 60 jaar muziekvereniging De Breibergers 
uit Dalerpeel met een tuinconcert op 18/9 in de Beleeftuin in 
Dalerpeel, samen met orkesten uit de omgeving. 

Datum nog te bepalen:
 Den Hool - Dalerveen - Stieltjeskanaal - Coevorden
Voor deze etappe van circa 15 km zijn nog geen activiteiten en 
data aangemeld. 

In Coevorden willen we bewegen combineren met cultuur. Alle lichaamsfuncties en zintuigen komen aan 
bod. Als je het hele cultuurpad hebt bewandeld, ken je de mooiste plekjes in de gemeente en weet je wat 

Coevorden allemaal op cultureel gebied te bieden heeft.

Door het Cultuurpad Gemeente Coevorden verbinden we alle dorpen en hun inwoners met elkaar. Je leert de hele 
gemeente kennen als je het hele pad bewandelt. Maar ook gasten verbinden we op deze wijze met de omgeving en al 
het moois dat onze gemeente te bieden heeft. 

De hele route kan door iedereen zelfstandig worden gelopen. Maar er is meer… het is namelijk een themapad met als 
thema CULTUUR. De route wordt in etappes in de kijker gezet gedurende speciale weekends. Tijdens zo’n weekend 
organiseren de inwoners allerlei culturele activiteiten op de betreffende etappe en is er van alles te zien. Te denken valt 
hierbij aan: 
• Een concert van een orkest, band, solisten en/of koor langs de route, in de open lucht of in een zaal. 
• Exposities van individuen en groepen van kunstenaars, fotografen, dichters, schrijvers, etc;
• Open monumenten (kerken, molens), galerieën en musea;
• Cabaret of straattheater onderweg;
• Schilderijen en gedichten langs de kant;
• Demonstraties van oude ambachten en kunstnijverheid;
• Etc. 

pad in de kijker weekenden



Kunstwerk uitgelicht

De Hunetafel

In hun boek, Drenthe in vlugtige en losse omtrekken  
geschetst, schrijven de drie Podagristen over Ooster- 
hesselen: “Oosterhesselen ligt geheel in ’t geboomte  
verscholen. Gij bemerkt niets van het dorp, tenzij gij u 
reeds in deszelfs middelpunt bevindt en rondom den 
brink den schakel van nederige eenvoudige woningen 
aanschouwt, dertig in getal, door schuren, hekwerk, eiken 
plantsoen en opene plekken afgewisseld.” 

Nog altijd ligt het oude dorp Oosterhesselen in het groen 
verscholen. Rondom en op de brink met zijn witte kerkje 
met losstaande toren staan vele majestueuze bomen. Op 
de brink staat naast een jonge beukenboom een bijzonder 
object. Het is een kunstwerk van de kunstenaar Ger  
Stallenberg. Hij gaf het de naam van De Hunetafel mee. 

Op het eerste oog lijkt het wel op een grote paddenstoel 
met aan de rand van de ‘hoed’ een achttal gezichten of 
maskers. Het is de bedoeling van de kunstenaar dat het 
publiek door de ogen van de maskers kijkt. Kijkend door 
de maskers krijgt men een beeld van het oude Drentse 
landschap met zijn kronkelende zandwegen, de dorpen 
met de boerderijen en de kerktorens. Verderop liggen de 
essen met de akkers. Ver van het dorp liggen de heide-
velden met hun karresporen en de zandverstuivingen en 
de stroompjes met de wei- en hooilanden. Op een ander 
deel van de ‘hoed’ zijn de veenontginningen met de kaars-
rechte kanalen en wegen met de nieuwe boerderijen te 
ontdekken.

Het kunstwerk was een van de éénentwintig beelden van 
de kunstmanifestatie ‘Kunstronde Drenthe’ een project  
van de kunstenaar Arie Fonk. Kenmerkend voor de éénen-
twintig kunstwerken is de roestvrijstalen sokkel. Het was de 
bedoeling dat de kunstwerken een halfjaar op een locatie 
zouden staan en vervolgens naar een andere locatie of  
gemeente zouden verhuizen. Vandaar dat de kunstwerken 
allemaal een identieke sokkel kregen. 

Titel van het beeld De Hunetafel
Kunstenaar  Ger Stallenberg
Materiaal  brons, beton
Afmetingen  hoog - 155cm
   doorsnede - 360 cm
Locatie   Op de brink van Oosterhesselen,  
   aan de Geeserweg
Plaatsing  2001

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.

Een van de partners in het project was het Ministerie van 
Defensie, die sponsorde in de vorm van het vervoer van 
de beelden. Helaas verleende het ministerie op een  
bepaald ogenblik geen medewerking meer voor het  
vervoer van de beelden, vanwege bezuinigingen.  
Daardoor stagneerde de roulatie van de werken. Na  
intensief overleg heeft het ministerie nog eenmaal haar 
medewerking verleend. Elke gemeente kreeg zo toch zijn 
eigen beeld weer terug. 

De vier vrouwelijke raadsleden van de gemeenteraad van 
Oosterhesselen en burgemeester Tryntsje Slagman kozen 
het beeld uit. Bij die keuze stelden zij als voorwaarde dat 
het beeld kindvriendelijk moest zijn en stevig wat  
constructie en materialen betreft. Dat is zeker gelukt.
Ger Stallenberg heeft zich ook laten inspireren door de 
hunebedden. De top van het betonnen voetstuk lijkt op 
een hunebed en daar bovenop een bronzen oog dat de 
zon weergeeft. Samengevat een prachtig en intrigerend 
beeld dat de fraaie brink van Oosterhesselen siert.
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Het nieuwe gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Coevorden werd in 1992 in gebruik genomen. In 1993 
waren er plannen van het bestuur van de Industriële Ver-
eniging Coevorden en omstreken om een kunstwerk als 
cadeau aan de gemeente Coevorden aan te bieden ter 
gelegenheid van de opening en verfraaiing van het nieuwe 
gemeentehuis.

Dit kunstwerk werd een bijzonder mozaiek. Het brengt 
de harmonische relatie tussen de Coevorder industrie en 
de gemeenschap tot uitdrukking.Het mozaïek kreeg een 
plaats op de muur in de entree van het, destijds, nieuwe 
gemeentehuis.

De maker van dit kunstwerk is beeldend kunstenaar Joop 
Steenbeek uit Coevorden. Het stelt de ontwikkeling en  
geschiedenis van de stad Coevorden voor, uitgebeeld 
door de eeuwen heen, vanaf de prehistorie tot het  
moderne Coevorden van vandaag.

Zo zijn onder meer de voorde zichtbaar, de slag bij Ane, 
de vesting Coevorden, de industrialisatie, ganzen, de ver-
voersontwikkelingen, het NAVO-depot en de belangrijke 
jaargetallen 1227, 1592, 1672, 1814, 1945 en 1992.

Om dit te kunnen realiseren en monteren moest in over-
leg met de directeur Gemeentewerken de wand door een 
stukadoor worden voorbewerkt en moest een verwar-
mingsradiator worden verplaatst.

Om het geheel op te luisteren werd in de voorbereiding 
een tekenwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van 
de basisscholen. Zij kregen een kleurplaat van de ontwor-
pen mozaïek die door hen kon worden ingekleurd.

Historicus Huib Minderhoud heeft daarbij een educatief 
verhaal geschreven zodat de leerlingen ook nog een 
omschrijving van de voorstelling konden nalezen. Op deze 
manier kregen zij een geschiedenisles over het roem-
ruchte verleden van de stad Coevorden. De ingekleurde 
kleurplaten konden bij de bank worden ingeleverd om te 
worden beoordeeld.

De jury bestond uit de heren Kranenborg, Minderhoud en 
Steenbeek en door hen werden de mooiste kleurplaten 
geselecteerd. De kleurplaten van de winnaars werden 
tijdens de ceremonie in de hal van het gemeentehuis 
opgehangen. De overige ingeleverde kleurplaten werden 
opgehangen in het kasteel.

De winnaars konden dan tijdens de officiële overhandiging 
in het gemeentehuis bij de prijsuitreiking hun prijzen in 
ontvangst komen nemen.
Daarnaast was er een tentoonstelling en een receptie in 
het kasteel. De officiële onthulling van het kunstwerk vond 
plaats op vrijdagmiddag 12 november 1993.

Kunstenaar Dhr J.C. Steenbeek was jarenlang directeur 
van de zilverfabriek in Coevorden, sinds zijn vijftigste full-
time beeldhouwer en kunstschilder en werkte vanuit zijn 
atelier in Holsloot en Coevorden.

Verder was hij de oprichter van de Rotary Club Coevorden 
en was een groot voorstander om de roemruchte  
geschiedenis van de vesting Coevorden in kunst uit te  
dragen en om daarmee onze historische stad te promo-
ten. Veel van zijn werken zijn in Nederland te vinden.

Zo bedacht hij een nieuw monument voor de slag bij Ane 
ergens in de Mommenriete tussen Gramsbergen en  
Coevorden in de vorm van een 21 meter lang bisschop-
zwaard, geheven boven een expositiekelder met licht-
koepels die het tentenkamp van de omstreden landsheer 
verbeelden. Ook ontwierp hij een kunstwerk in de ster-
vorm van de vesting Coevorden met waterpartijen aan de 
Poppenharelaan of op de Weeshuisweide. 

Joop Steenbeek is op 94-jarige leeftijd overleden in 2013.

Een mozaiek vol verhalen
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Powergirls
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Kunstschilder Saskia Dingelstad uit Dalen maakte een prachtig portret van Lieve Sterkenburg 
voor de expositie ‘Powergirls. Wacht maar tot ze groot zijn’. Meerdere kunstschilders maakten 

portretten van powergirls om te laten zien wat de kracht van deze meiden is.  
We spraken Saskia, Lieve en haar moeder Marit in het atelier van Saskia. 

Best een moeilijke tijd
Lieve heeft autisme met angststoornissen. Vooral in de 
coronatijd had ze het moeilijk. Ze mistte het contact met 
haar vriendinnen, de school en thuis onderwijs volgen 
was niet altijd gemakkelijk. Haar ouders moesten werken 
en Lieve was thuis met twee oudere broers. “Maar als je 
de jongste bent, luisteren die niet zo goed naar je. Ik kon 
nergens direct terecht als ik een vraag had. Dat was wel 
moeilijk.”

Sanne is mijn spiegel
Lieve haalt haar kracht vooral uit haar pony Sanne. “Sanne 
begrijpt mij en geeft mij de kracht om om te gaan met 
alles wat er in mijn leven speelt. Als ik naar haar kijk is het 
net alsof ik in de spiegel kijk. Zij spiegelt mijn gevoel en 
emoties. Maar ook mijn kat Chika is belangrijk voor mij. 
Daarom staan ze samen met mij op het schilderij.”

Een geweldig cadeau
Lieve kreeg haar grote liefde Sanne cadeau van de vorige 
eigenaren. “Die gingen verhuizen”, vertelt Marit, “en omdat 
Lieve altijd al op Sanne reed en ze de bijzondere band 
tussen die twee zagen, mocht ze Sanne houden. Een 
geweldig cadeau!”

Een goed model
Om het portret van Lieve, Sanne en Chika te maken, 
fotografeerde Saskia ze van alle kanten. “Ik maak heel veel 
foto’s en knip daar vervolgens uit wat ik voor het schilderij 
kan gebruiken. Lieve was een goed model. Tijdens het 
fotograferen praatte ze honderduit over alle dieren bij haar 
thuis. Die zijn echt haar passie, daar kan ze zich helemaal 
in verliezen. Dat maakte het voor Lieve gemakkelijker om 
op de foto te moeten.”

Heel waardevol
“Het is bij het maken van foto’s van Lieve altijd moeilijk om 
gezichtsuitdrukkingen te vangen”, vult Marit aan. “Wat wij 
bij de sessie van Saskia heel bijzonder vonden was dat we 
na jaren weer mimiek bij Lieve zagen. Dat is voor mij en 
haar vader heel waardevol.”

Twee lieve, lompe labradors
Powergirls, wacht maar tot ze groot zijn. Heeft Lieve al 
plannen voor de toekomst? “Ik zit nu nog op  de BWB-
school in Dalen, daar heb ik het prima naar mijn zin. Het is 
een leuke school. Na de zomervakantie ga ik op school in 
Hardenberg. Maar wat ik later precies wil worden, dat weet 
ik echt nog niet. Al zal het vast wel iets met dieren zijn. En 
oh ja, dat wil ik ook nog even vertellen. We hebben thuis 
veel meer dieren dan alleen Sanne en Chika. We hebben 
bijvoorbeeld ook nog twee lompe labradors. Ze zijn wel 
heel lief hoor! Met hen doe ik vaak een hindernissenbaan.”

Prix de Norvège
De tentoonstelling Powergirls, wacht maar tot ze 
groot zijn, kwam tot stand via de Prix de Norvège, 
een Noors-Nederlandse Kunstprijs die jaarlijks 
toegekend wordt aan twee afstuderende Master-
studenten aan de Klassieke Academie Groningen. 
Saskia won de prijs en mocht onder andere een reis 
naar Noorwegen maken. Naast het vrije werk geeft 
ze lessen en workshops in haar atelier in Dalen. 

“Ik vond het heel bijzonder om het portret van 
Lieve en haar dieren te maken. Voor de reizende 
expositie van Powergirls maak ik nog een kleinere 
versie van het oorspronkelijke schilderij. Lieve mag 
de grote versie dan houden. De expositie reist  
onder andere naar Emden in Duitsland,  
Noorwegen en misschien ook nog Barcelona.”

Weerwolf
Terwijl Lieve leuke anekdotes vertelt over haar  
dieren, laat Saskia nog een schilderij zien dat ze 
heeft gemaakt. Het is een eigen interpretatie van 
het Laatste Avondmaal gebaseerd op een boeren-
bruiloft van de Drentse toneelvereniging ‘t  Aol 
Volk. Er is van alles te zien op het schilderij, onze 
ogen gaan van links naar rechts en van boven naar 
beneden. Die van Lieve niet, die pikt gelijk de weer-
wolf eruit die in een hoekje is geschilderd!”

Meer informatie over Saskia Dingelstad is te vin-
den op haar website: www.saskiadingelstad.com. 

Lieve Sterkenburg,  
een Powergirl van formaat!
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Tocht van Bommen Berend

39

In de voetsporen van de legers en de helden van toen, van Coevorden naar Groningen. Een 
bijzonder wandelevenement van de makers van ‘Tocht om de Noord’

350 jaar Ontzet: Groningen & Coevorden
Op 28 augustus 1672, precies 350 jaar geleden, werd er in Groningen een eind gemaakt aan het beleg  
van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster. Beter bekend als: Bommen Berend. Er bestaan veel  
verbanden tussen Groningen en Coevorden uit die tijd. Eén daarvan gaat over Mijndert van der Thijnen, 
een dappere Coevordenaar die in Groningen zijn plannen presenteerde, waarna uiteindelijk ook  
Coevorden werd bevrijd, op 30 december 1672.

Carl von Rabenhaupt
Onder leiding van ingehuurde legercommandant Carl von Rabenhaupt vocht Groningen in 1672 terug 
tegen het leger van de bisschop van Münster. Mede door zijn kanon De Groote Griet verhinderde Von  
Rabenhaupt, samen met de Stadjers, dat bisschop Von Galen na een beleg van enkele weken Groningen  
in kon nemen. Op 27 augustus besloot de bisschop eieren voor zijn geld te kiezen en droop af. 

Historische wandeltocht
Op 27 en 28 augustus 2022 lopen wij de historische route van Bommen Berend vanuit Coevorden naar 
Groningen. We draaien de tijd 350 jaar terug en we ontdekken wat er nu allemaal nog verwijst naar die tijd. 
Verder sluiten we aan bij diverse festiviteiten en culturele voorstellingen in zowel Coevorden als Gronin-
gen. 

Inschrijving
Op 31 maart 1672 schreef Carl von Rabenhaubt zich in als luitenant-generaal bij het Staatse leger. In die rol 
weet hij Groningen uiteindelijk uit de handen van Bommen Berend te houden. Nu, 350 jaar later, start de 
inschrijving voor de Tocht van Bommen Berend.

Wanneer
Zaterdag 27 augustus, 25 km, 40km of 65km. 
Zondag 28 augustus 15 km, 40km

Inschrijving 
Vanaf 31 maart 2022 via www.tochtomdenoord.nl.

Tocht van Bommen Berend

Van 3 t/m 6 november zal het project ‘The Ar-
med Man’ uitgevoerd worden door de fanfare van 
muziekvereniging Excelsior aangevuld met een 
150-koppig gemengd projectkoor en bijbehorende 
solisten. In het kader van “Coevorden culturele 
gemeente van Drenthe”  zal er groots uitgepakt 
gaan worden met  maar liefst 4 voorstellingen. 
Zoals het er nu naar uitziet vinden die plaats in de     
sporthal de Goorn te Oosterhesselen

Wat is ‘The Armed Man’
 ‘Een mis voor de vrede’  die bestaat uit dertien delen 
afgewisseld met literaire teksten en gebeden uit de hele 
wereld. Deze teksten gaan over oorlog en geweld, de  
gevolgen hiervan, en de hoop op duurzame vrede. Het 
werk werd opgedragen aan de slachtoffers van de  
Kosovo oorlog. Het begin is zeer indrukwekkend wanneer 
in een stevige driekwartsmaat een stampvoetend koor 
met begeleiding van trommels haar intrede doet. Daarna 
wordt het L’homme armé gezongen, gevolgd door het 
Kyrie uit de Katholieke mis met later het Sanctus en Agnus 
Dei. Verder bevat het werk Bijbelteksten, gedichten die 
betrekking hebben op de Vietnamese oorlog. Ook wordt 
het bombardement op Hiroshima, een Islamitisch gebed 
en teksten uit het Hindoeïsme gebruikt. Een geweldige 
climax wordt bereikt wanneer in het slotdeel wederom 
het L’homme armé klinkt met daarop volgend een koraal 
gebaseerd op het Bijbelboek Openbaring 21. Het muziek-
stuk duurt 65 min en wordt ondersteund met filmbeelden.

Projectkoor
Op dit moment is het projectkoor, dat voor de Corona 
al gestart was, weer opnieuw benaderd om zich aan te 
melden. Echter is er ook plek vrij voor nieuwe zangers en 
zangeressen. Om het werk goed te kunnen uitvoeren is er 
tenminste een koor van 150 zangers en zangeressen  
nodig. Dus lijkt het u leuk om mee te doen, meld u aan via 
de website van Excelsior. http://excelsioroosterhesselen.
nl/nieuws/tam-2022-gaat-door/
De kaartverkoop start in mei 2022. Houdt hiervoor de 
website en Facebookpagina van Excelsior Oosterhesselen 
in de gaten www.excelsioroosterhesslen.nl.

The armed man Fanfareorkest Excelsior Oosterhesselen, 
150 koppig projectkoor, en diverse solisten



Claudia Stinne debuteerde in 2021 met haar boek 
‘Een leven op wielen’ een verhaal over acceptatie, kracht, 
doorzettingsvermogen & vriendschap. Het jonge wieler-
talent Mathijs de Waard moet zijn leven volledig opnieuw 
vormgeven als hij na een auto-ongeluk verder moet met 
een dwarslaesie. Het boek krijgt goede recensies en staat in 
de top 3 van de Indie Awards als ‘beste boek van 2021’.

Jeanette Hachmang schreef verhalen voor haar  
kinderen. Het waren ook haar kinderen die haar, toen zij 
ziek werd en niet meer kon werken, stimuleerden om weer 
te gaan schrijven. Nu was dit in eerste instantie alleen 
voor haar kleinkinderen, maar toen een medewerker van 
het UWV haar verhalen las vond hij dat deze verhalen 
uitgegeven moesten worden. Zo zijn er sindsdien 3 boeken 
gepubliceerd; Kikkertje Knetterkont, Het Kleine Reusje 
(kinderboeken) en Gevangen door een Angststoornis 
(zelfhulpboek). Binnenkort komt haar vierde boek uit. 

Jos Govaarts heeft in 2019 zijn debuutroman ‘Krassels’ 
gepresenteerd. Daarna is verschenen ‘De man met de  
rieten reiskoffer’, over een gebeurtenis  in Zweeloo tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Medio 2022 verschijnen zijn 
derde en vierde roman.

Victor Vergeer zoekt continu nieuwe grenzen op en is 
niet vies van nieuwe uitdagingen. Als kind zijnde had hij  
al een affiniteit voor technologie en heeft een aantal 
lichtobjecten gecreëerd met LEDs. Ook hier probeerde hij 
andere invalshoeken te gebruiken om tot unieke, abstracte 
vormen te komen. Tijdens het schrijven van zijn eerste 
boek kwam hij er achter dat hij gebruik maakte van zijn 
ruime ervaring als computerprogrammeur. Het opbouwen 
van complexe structuren is voor hem een dagelijkse  
bezigheid en dat heeft ertoe geleid dat hij een aantal  
fantasierijke science fiction boeken heeft geschreven.

Schrijverscollectief
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Vier schrijvers uit de voormalige gemeente Zweeloo  
hebben het idee opgevat om samen een mooi verhaal  
te schrijven. Ze hebben zich verenigd in het ‘Schrijvers-
collectief van A t/m Z’. De vier auteurs zijn Claudia Stinne, 
Jeannette Hachmang, Jos Govaarts en Victor Vergeer. Zij 
zijn een gemêleerde groep schrijvers. Hun gepubliceerde 
werken gaan, van non-fictie en fictie, sci-fi tot kinder- 
boeken. Via Mientje Harmsen, secretaris kunstenaarsdorp 
Zweeloo werden zij attent gemaakt op de mogelijkheid 
zich te presenteren tijdens het weekend van 10 en 11 
september. 

In dat weekend wordt het ‘Zweelse’ deel van het ‘Pad in de 
kijker’ (het cultuur- en verhalenpad van Coevorden) extra 
goed ‘in de kijker’ gezet. Dat weekend staan ook de open 
monumentendag en de jaarlijkse schildersdag gepland.  

De schrijvers, die nu bezig zijn met hun gezamenlijke 
bundel ‘Het verborgen pad’, zullen bij Grand Café Libo 
een plekje op het terras innemen om hun werk onder de 
aandacht te brengen. Tevens kunt u kennis maken met de 
boeken van ieder persoonlijk.

Dit boek wordt ter gelegenheid van het thema ‘Verbonden 
in Verhalen’ door het viertal geschreven. Over de inhoud 
van ‘Het verborgen pad’ willen de schrijvers nog niet veel 
zeggen, maar wel dat het goed past bij het thema van 
Coevorden Culturele hoofdstad Drenthe. De vier auteurs 
bundelen hun verhalen in een gezamenlijk vijfde verhaal 
dat alles aan elkaar verbindt.

Tijdens de presentatie op 10 en 11 september kunt u met 
de schrijvers in gesprek, hoort u hoe zij tot de verhalen zijn 
gekomen en kunt u kennismaken met hun andere werk. 
De schrijvers hebben meer in petto maar dat houden ze 
nog even geheim.

Van a t/m z

Krasse verhalen
Krasse ouderen boordevol verhalen over hun jeugd, 
hun dorp en hun leven. Het is het belangrijkste  
ingrediënt voor de interviewserie Krasse Verhalen.  
De serie is een samenwerking tussen de gemeente  
Coevorden, Stedelijk Museum Coevorden, ZO!34 en 
filmmaakster Alieke Eising. Vanaf medio mei zijn de 
tien afleveringen te zien bij ZO!34. In het Stedelijk  
Museum volgt daarna een tentoonstelling waar de 
afleveringen te zien zijn.

Het ontstaan van de Ganzenmarkt, Ellert en Brammert op 
het paasvuur, de vondst van de prinses van Zweeloo en 
een lijk onder de boerenkool in ‘t Haantje, het zijn maar 
een paar van de verhalen die in de serie voorbijkomen. 

Van Coevorden tot De Kiel vertellen tien krasse inwoners 
hun verhalen. Verhalen over persoonlijke jeugd- 
herinneringen, over veranderingen in het dorp, of over  
bijzondere anecdotes. Welke spelletjes speelden ze als 
kind? Hoe kregen ze verkering? 

Voor de serie gingen filmmaakster Alieke Eising en  
interviewster Marina Grootjans op pad door de gemeente 
Coevorden om verhalen op te halen.

De serie is vanaf half mei te zien bij ZO!34 en online op 
www.zo34.nl. 

Bij het Stedelijk Museum in Coevorden wordt later dit jaar 
een kleine tentoonstelling ingericht waar de afleveringen 
te zien zijn. Daarnaast wil het museum groepen uitnodi-
gen om op basis van de serie in gesprek te gaan en eigen 
herinneringen op te halen. 

De serie krijgt een bijzondere openingstune. Zangeres 
Kaylee Landhuis werkt aan een nummer geschreven voor 
en geïnspireerd op de serie.

Nieuwsgierig?

Benieuwd naar de serie Krasse Verhalen? 
De afleveringen worden naar verwachting 
vanaf half mei uitgezonden bij ZO!34, 
volg @zo34 en @cultureelcoevorden voor 
de laatste info!
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Kunstenaar uitgelicht

In het kort:
Claudia Stinne (1981) woont met haar partner 
in Aalden. Ze werkt als praktijkopleider in de 
zorg en heeft haar eigen coachbedrijf ‘Gezonde 
Spanning Coaching’. Eind 2021 verscheen haar 
debuutroman ‘Een leven op wielen’ te koop via 
alle (online) boekenwinkels en haar eigen  
website: www.eenlevenopwielen.nl

“Ik werkte - naast mijn banen en diverse opleidingen - een 
aantal jaar aan deze debuutroman,” vertelt Claudia Stinne. 
“Het begon met de gedachte ‘Wat als je hele leven ineens 
op de kop staat?’ en eindigde met een grondige zoektocht 
naar ervaringsverhalen van mensen die met een dwarslae-
sie moeten leven. Op die manier heb ik ook mijn vriend 
Salvador leren kennen. Hij ging van ervaringsdeskundige 
die ik mocht interviewen, naar vriend, naar partner…”

‘Een leven op wielen’ is een verhaal over acceptatie, 
kracht, doorzettingsvermogen & vriendschap. Het jonge 
wielertalent Mathijs de Waard moet zijn leven volledig 
opnieuw vormgeven als hij na een auto-ongeluk verder 
moet met een dwarslaesie. Als lezer kijk je vanuit de ogen 
van Mathijs, zijn broertje en zijn beste vrienden. Je gaat 
van hen allemaal houden alsof je onderdeel bent van de 
vriendengroep die zich na het ongeluk moet herpakken.

Lezers en recensenten zeggen dat ze het boek als een 
film beleefden door de reële beschrijvingen en omdat het 
heel toegankelijk geschreven is.
 
Je wordt meegesleurd, ziet alles levendig voor je. Eén 
lezer noemde het boek daarom zelfs een ‘pageturner’!  
De positieve recensies én brede aandacht in (regionale) 
media met veel stemmen tot gevolg, zorgden voor een 
plekje op de shortlist van de Indie Awards. ‘Een leven op 
wielen’ staat bij de publieksprijzen in de top 3 van beste 
‘independent’ boeken uit 2021. Hoe het boek bij de jury-
prijzen beoordeelt wordt is nog niet bekend. Die shortlists 
worden eind maart bekend gemaakt en de digitale prijsuit-
reiking is op 9 april.

Het begon met de 
gedachte ‘Wat als 
je hele leven ineens 
op de kop staat?’
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4 oktober 2014 – Eddie

De deurbel galmt door de gang. Ik verwacht mijn beste vriend voor
ons avondje stappen en dribbel de trap af. Voor ik de deur open grijp
ik mijn jas van de kapstok, trek één arm door de mouw en sta al half
buiten. Pas op het moment dat ik tegen een agent op bots realiseer ik
me dat het Bart niet is.
Ik zet een stap achteruit en vraag me af waarom er in godsnaam
twee politieagenten voor de deur staan. Ze moeten aan mijn stijve
houding zien dat ik me geen raad weet.
“Ben je familie van Mathijs de Waard, geboren op 31 maart 1992?”
Mijn voorhoofd rimpelt, Mathijs doet nooit iets wat niet mag. Wat
moeten ze van hem?
“Hij is mijn broer, maar hij woont hier niet.” Moet ik meewerken?
Straks beschuldigen ze hem ergens van. Ik besluit mijn mond te
houden.
“Kunnen we misschien binnenkomen?”
Ik haal mijn schouders op en gebaar dat ze kunnen volgen. Laat mijn
ouders het vooral afwikkelen. Dan kan pa niet mopperen en tieren
over alles wat ik anders had moeten doen. Mijn blik schiet door de
huiskamer. Ze zitten allebei in hun leunstoel voor de televisie. Zodra
pa de agenten ziet drukt hij de tv op stand-by. Mama staat half op,
opent haar mond en komt dan echt omhoog.
“U bent de ouders van Mathijs de Waard? Ik moet helaas vertellen
dat hij vanavond bij een ernstig auto-ongeluk betrokken is geweest,
zijn toestand is zeer kritiek.”
Er ontploft een granaat in mijn hoofd en flarden van gedachten
worden alle kanten op gelanceerd. Ik heb een paar seconden geen
idee wat boven en onder is. Dan klauwt mama met een krijtwit
gezicht in de rugleuning van haar stoel. Het lijkt of ik pas op dat
moment besef wat er gezegd is. Ineens sta ik naast haar, met mijn
armen om haar heen en moet ik haar volledige gewicht dragen.
“Mama!” Ik schud voorzichtig aan haar schouders. Ze vermant zich,
ik zie haar ogen vlammen.
“Waar is hij? Ik moet naar hem toe!”
De agenten vertellen details, die volledig langs me heen gaan. Ik
staar naar pa, die kaarsrecht op zijn stoel zit en vraagt of Mathijs
doodgaat. Opnieuw lijkt het alsof mama door haar benen zal zakken.
Ze uit een half ingeslikt kreetje en begint te huilen, met haar hoofd
op mijn schouder. Ik strijk werktuiglijk over haar rug.
De agenten overleggen met pa of er assistentie nodig is en moedigen
ons aan om snel aan de reis richting het ziekenhuis te beginnen.
Het klinkt alsof elke minuut uitstel er één te veel kan zijn. In een
flits schiet door me heen dat ik Mathijs nooit meer zal zien. Niet
levend, in elk geval.
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Tekst: Joris Lentz | Foto: Richard Broekhuijzen

The Indie Awards zijn in 2017 in het leven geroepen om het harde werken van  
auteurs die niet aangesloten zijn bij een uitgeverij (indie-auteurs) in het zonnetje te 
zetten. Het is namelijk al lang niet meer zo dat je alleen in eigen beheer uitgeeft  
wanneer ‘het niet anders kan’. Vroeger was dat de stap als alle traditionele uitgeverijen 
je manuscript hadden afgewezen. Nu is het een manier die wél meer inspanning en 
creativiteit vergt (want de auteur regelt ook alles m.b.t. drukwerk en boekpromotie), 
maar ook heel veel vrijheid en eigen zeggenschap geeft. De winnaar van elke categorie 
ontvangt naast een boel aandacht (met potentiële lezers/kopers tot gevolg) een award 
en een digitale sticker om de omslag van hun boek mee te verrijken.



Colofon
Editie 3 – april 2022

Cultuurmagazine Coevorden verschijnt vijf keer in de 
periode juli 2021-december 2022, waarin de gemeente 
Coevorden Culturele Gemeente van de provincie  
Drenthe is. 

Samenstellers en redactie: 
Roelie Lubbers-Hilbrands, Alieke Eising,  
Liesbeth Mennink, Anna Wiers, Henk Mepschen,  
Marina Grootjans, Rene Nanninga

Vormgeving:
Alieke Eising

Fotografie: 
Alieke Eising, Stedelijk Museum Coevorden, Caressa van 
Groenenbergh, Ton Trompert, Marina Grootjans, Bert Haan, 
Marcel J. de Jong

Met dank aan: 
Harm Jan Lesschen, Ton Trompert, Herman Roozen,  
Stedelijk Museum Coevorden, Caressa van Groenenbergh

Financieel mogelijk gemaakt door: 
Gemeente Coevorden

Uitgever: 
Gemeente Coevorden
Kernteam Coevorden,  
Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022
Website: www.cultureelcoevorden.nl
Email: culturelegemeente@coevorden.nl

Voorwaarden: 
Cultuurmagazine Coevorden kan niet verantwoordelijk  
en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele 
fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. 
Een deel van de informatie wordt door derden aangeleverd 
en Cultuurmagazine Coevorden is daarom niet aanspra-
kelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze 
informatie. Gebruikers van Cultuurmagazine Coevorden 
kunnen op geen enkele wijze rechten  
ontlenen aan de door Cultuurmagazine Coevorden  
aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van 
eventuele via de informatie ontstane transacties. 

©Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook  
worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande  
toestemming van de uitgever en andere.


	Voorpagina
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Sem Donkers
	Strip Herman Roozen
	Programma
	Rosa Manuel
	Stedelijk Museum Coevorden
	Lichtkunstroute in de Vezels
	Boek ‘Een Schricklijck Jaer’
	Viering in metaal geslagen
	Jeugdtheater Bommen Berend
	Cultureel Coevorden op bevrijdingsfestival Assen
	Centsprent workshop
	Centsprent
	Bommen Berend muziektheater
	Bommen Berend voor amateurverenigingen
	Cultuurpad
	Pad in de kijker weekenden
	Kunstwerk uitgelicht
	Een mozaiek vol verhalen
	Powergirls
	The Armed Man
	Tocht van Bommen Berend
	Krasse Verhalen
	Schrijverscollectief van A t/m Z
	Kunstenaar Uitgelicht
	Colofon



