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Voor u ligt alweer de vierde editie van het 
Cultureel Magazine Coevorden. Ook deze 
keer staan er weer prachtige verhalen in 
over alles wat met kunst en cultuur te 
maken heeft in onze gemeente. 

Nadat ik de vorige drie edities met veel plezier 

heb gelezen mag ik nu als kersverse wethouder 

het voorwoord schrijven. Ik voel me zeer  

vereerd om juist in dit bijzondere jaar te starten  

als wethouder Kunst en Cultuur van de  

gemeente Coevorden. De stad Coevorden en 

de omliggende dorpen bieden zoveel aan  

cultuur, denk bijvoorbeeld aan Ellert en  

Brammert in Schoonoord, de hunebedden, 

kunstenaarsdorp Zweeloo, het monumentale 

esdorpje Oud Aalden, de molens in Dalen en 

Sleen, Beelden in Gees, de vele kleine galerieën en ateliers, Theater Hofpoort, 

het Stedelijk Museum Coevorden, het kasteel, de stadsgravures in de binnenstad 

en andere mooie openbare kunstwerken, etc.

Maak eens een wandeling met een gids door de stad of één van onze prachtige 

dorpen! Ik word nog elke dag verrast door al het moois, dat we hebben te bie-

den in de gemeente Coevorden en daar ben ik best trots op.  

Deze zomer gaat er veel gebeuren. Grote evenementen zoals het muziek- 

theaterconcert Bommen Berend, de Garnizoensdagen,  een grote kunstmarkt 

in Wezup en de cultuurpad-in-de-kijker-weekenden. Maar ook naar de kleinere 

evenementen of activiteiten kijk ik met veel plezier  uit. 

Tijdens de boekpresentatie van het boek ‘’Schricklijck Jaer’ van Ineke den  

Hollander werd mij weer eens duidelijk dat onze gemeente een rijke historie  

kent met vele verhalen. Het boek is onlangs verschenen en is te koop in de 

boekhandel. Het verhaal over het rampjaar 1672 maakt een diepe indruk op je 

en wordt ondersteund door prachtig beeldmateriaal. Het jaar dat een belangrijk 

onderdeel is van onze geschiedenis maar ook van onze activiteiten tijdens  

Coevorden Culturele gemeente van Drenthe. Ik kan u dan ook van harte 

aanbevelen het boek te lezen. 

Voor nu wens ik u veel leesplezier met dit magazine en ik hoop u de komende 

maanden te ontmoeten tijdens één van de activiteiten.

Bea Meppelink - de Jager
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350 Jaar Ontzet van Coevorden

We vieren dit jaar het 350 jaar ontzet van Coevorden. In dit magazine staat een mooi 
verhaal over waarom 1672 het Rampjaar wordt genoemd en wat dit betekende voor 
Coevorden. We hebben het er over met burgemeester Renze Bergsma.

Je bent sinds oktober burgemeester van de gemeente 
Coevorden. Wanneer hoorde je over dit stuk geschiede-
nis van Coevorden? 

Voordat ik burgemeester werd kende ik de gemeente al 
een beetje. We waren hier met ons gezin al een aantal ke-
ren op vakantie geweest en ik wist van de vesting Coevor-
den en een beetje van de historie. Uiteraard ben ik me er 
meer in gaan verdiepen en kwam het ook voorbij in mijn 
inwerkperiode. We zijn niet voor niets juist in dit jaar Cultu-
rele gemeente van Drenthe natuurlijk. Het was een mooi 
moment om burgemeester van Coevorden te worden. 

Wat valt je op aan de geschiedenis van Coevorden? 

Als eerste hoe belangrijk Coevorden was in de geschie-
denis. Als je ziet wat er allemaal is gebeurd en welke 
belangrijke en strategische positie Coevorden had als 
poort naar Friesland, Groningen en Drenthe. Wat moet het 
verschrikkelijk zijn geweest voor de inwoners in die tijd. 
Steeds die gevechten, plunderingen en branden. Steeds 
weer opnieuw beginnen met het opbouwen van je leven. 
We kunnen ons dat gelukkig bijna niet voorstellen, hoewel 
de wrange actualiteit is dat er nog steeds plaatsen in de 
wereld zijn waar gevochten wordt, waar steden worden 
gebombardeerd en waar mensen worden uitgehongerd. 
Vreselijk.

En dan de herovering van de stad in 1672

Het is natuurlijk heel bijzonder en geweldig wat Mijndert 
van der Thijnen deed. In die tijd was het al een hele onder-
neming om van Coevorden naar Groningen te gaan. Met 
de moerassen en alleen te voet of met een paard kunnen, 
dan is het wel een afstand! Dat Mijndert van der Thijnen 
dat deed om Carl von Rabenhaupt er van te overtuigen 
dat er manieren waren om de vesting binnen te dringen 
en de stad te heroveren; echt een held! 
Daarbij is het idee van de biezen matten natuurlijk briljant. 
De bruggen werden bewaakt, maar over het water gaan 
met matten; Mijndert was een slimme man.
En wat ik zo mooi vind: Mijndert was zo betrokken bij de 
stad, bij zijn stad en voelde zich er zo verantwoordelijk 
voor. Gelukkig hebben we nog steeds inwoners die dat 
zelfde voelen voor de stad of voor hun dorp. Dat type 
mensen hebben we nog steeds hard nodig in onze ge-
meente. Zij maken het verschil.

Hoe kijken de inwoners van onze gemeente tegen deze 
geschiedenis aan denk je? 

Het valt me wel op dat weinig van onze inwoners de ge-
schiedenis van de stad kennen. Ik roep graag iedereen op 
om eens het Stedelijk Museum te bezoeken. Daar is heel 
veel te zien en daar is op dit moment ook de tentoonstel-
ling ‘Helden van Coevorden’ over onder meer Mijndert van 
der Thijnen. Echt leuk en interessant om te bekijken. Een 
stadswandeling met één van de gidsen is ook een aanra-
der. Je hoort én ziet dan de historie van de stad. Verder 
is er op de website geschiedeniscoevorden.nl veel te 
lezen. Niet alleen over de stad, maar ook over belangrijke 
gebeurtenissen in de geschiedenis van onze dorpen. Ik 
denk dat mensen verrast zijn als ze zien wat daar allemaal 
te zien en te lezen is.

“We moeten er met z’n allen voor 
zorgen dat verhalen bewaard blijven 
en doorverteld worden.”

In gesprek met Renze Bergsma
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Hoe vieren we 350 jaar ontzet? 

Het is prachtig om te zien hoeveel er georganiseerd is en 
wordt in dit culturele jaar. En naast de vele culturele acti-
viteiten en evenementen door allerlei organisaties, is het 
mooi dat er aandacht is voor het ontzet. En dan met name 
de heldenrol van Mijndert van der Thijnen. Juist ook door 
dit verhaal krijg je een mooi beeld van hoe het toen moet 
zijn gegaan. Ik vind het heel mooi dat er op de scholen 
aandacht voor is, dat het museum een tentoonstelling 
heeft en dat het zichtbaar is in de stad. En een hoogtepunt 
is het Bommen Berend concert van de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso. 
Daarbij past het allemaal heel mooi bij de vier pijlers van 
het culturele jaar: verbinden, verhalen, versterken en vie-
ren.

Wat is er zo bijzonder aan het Bommen Berend concert? 

Het is echt en spektakel. Het is het verhaal van het ramp-
jaar, gecomponeerd voor zo’n professioneel en goed 
orkest, met bekende solisten die onder meer de rollen 
van Bommen Berend en Rabenhaupt zingen. Echt heel 
bijzonder. En wat het nog specialer maakt is de locatie van 
de concerten. Het magazijnencomplex van het ministe-
rie van Defensie is normaal gesproken niet voor publiek 
toegankelijk. De sfeer van deze enorme loodsen past heel 
goed bij het thema van dit muziekspektakel. Ik verheug me 
er op en hoop dat er heel veel mensen komen. 

Zijn er nog meer bijzondere gebeurtenissen? 

Zeker! De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) geeft een 
zogeheten herslag uit van de herdenkingspenning van 
1672. Aan de ene kant staat Coevorden, aan de andere 
kant Groningen. Elke 50 jaar wordt deze munt geslagen. 
Het mooie is dat de eerste munt geslagen wordt in Coe-
vorden op 26 augustus. Verder komt er in de serie Zilveren 
Dukaten van diezelfde KNM een dukaat met daarop het 
kasteel van Coevorden. Dat wordt een mooi setje munten!

Wat wil je verder de lezers nog meegeven? 

Cultuur en geschiedenis zijn belangrijk. We moeten er 
met z’n allen voor zorgen dat verhalen bewaard blijven en 
doorverteld worden. We kunnen er van leren en van ge-
nieten. We hebben hele actieve historische verenigingen 
in onze gemeente. Ze bewaren en bewaken dat wat er is. 
Ik spreek graag mijn waardering daar voor uit. 
Verder hoop ik dat veel mensen genieten van wat er wordt 
georganiseerd en dat iedereen ook op zijn of haar manier 
een bijdrage levert. Op heel veel plekken vinden dankzij 
vrijwilligers allerlei activiteiten plaats. Dat moeten we met 
z’n allen doen. Zo blijven we de mooie en actieve ge-
meente die we zijn. 
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Synagoge Museum Coevorden
 
Tentoonstellingen het Joodse leven in Drenthe
Kerkstraat 36 Coevorden
In september + oktober 
1+1 gratis entree
(regulier: €3 per volwassene)

KunstenaarsHerberg Zweeloo
Lezing over Duitse schilder Neo Rauch
Hoofdstraat 15 Zweeloo
Zondag 30 oktober
€5 korting p.p.
(max. 2 personen per bon, regulier: € 7,50 p.p.)

Sweelpop Muziekfestival
Sportpark ‘t Alterbarg Zweeloo
Vrijdag 19 augustus
1,5e munt korting op al het eten 
tussen 17.00 en 19.00 uur
(da’s bij de meeste gerechten 50%!)

Theater Hofpoort
i.s.m. Bibliotheek en The Readshop
Tjerk Ridder, theatervoorstelling reisverhalen
Zaterdag 8 oktober
1+1 gratis entree
Reserveren via kassa@theaterhofpoort.nl 
(Alleen in de v.v.k. tot 1 okt.)

Museum Thijnhof
Tentoonstelling 21 Drentse kunstenaars en schrijvers
Gasthuisstraat 2a Coevorden
Tot en met 28 augustus 
1+1 gratis entree
(regulier: € 7,50 per volwassene)

Bommen Berend concert KMKJWF
Overweldigende muzikale belevenis
Magazijnencomplex Defensie Coevorden
25 + 26 augustus 
Gratis borrelplankje
(exclusief met deze bon!)

Ellert en Brammert
Historisch openluchtmuseum
Tramstraat 73 Schoonoord
Alleen in september 
€2 volw./€1 kind korting op entree
(max. 1 bon per gezin met 2 volwassenen)

Stedelijk Museum Coevorden
Tentoonstellingen Coevorder geschiedenis
Haven 4 Coevorden
In september + oktober
1+1 gratis entree
(regulier: €6 per volwassene)

Coevorden is geen culturele gemeente zonder u! Trek eropuit en bezoek alle mooie plekken vol 
kunst, muziek en verhalen die de gemeente rijk is. Om het extra leuk te maken, biedt Coevorden 

Culturele Gemeente een aantal fijne kortingen aan. Ouderwets bonnen uitknippen dus! 

trek eropuit!

In alle gevallen moet de originele, fysieke voucher worden ingeleverd. De voucher kan niet worden ingewisseld 
tegen contanten. Ook is de voucher niet te gebruiken bij groepsbezoeken, arrangementen/combi-tickets of andere 
acties. De voucher is ondergeschikt aan andere geldende richtlijnen of maatregelen die op dat moment gelden.
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Programma Cultureel Jaar

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

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

14 augustus 2022    Kunstmarkt Wezup. 

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

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 Dukaten en Herslag van de munt van 1672, in samenwerking met  
     de Koninklijke Nederlandsche 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. 

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. 

3, 4, 5 en 6 november 2022  Concerten The Armed Man, door muziekvereniging Excelsior en een groot projectkoor. 

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

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

1, 2, 3 en 4 december 2022  Muziektheatervoorstelling ‘Het Ontzet van Coevorden’ in de Nederlands Hervormde  
     Kerk in Coevorden. Productie, script en regie: Dick van den Heuvel.

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 gebeurt er allemaal in het culturele jaar? 
Veel! Hieronder zie je (onder voorbehoud) een deel 
van de activiteiten.
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Wie het bordje op de tuindeur leest: ‘Een tuin aanleggen betekent geloven in  
morgen’ heeft al een beetje een idee dat de tuin achter die deur bijzonder is.  

Maar dat het een paradijsje is, dat ervaar je pas als je er binnen stapt. 

Ton (86, kunstschilder en tuinontwerper) en Gert (65, beeldend kunstenaar,  
fotograaf en publicist) wonen samen in Sleen. In een kleurig huis met atelier:  
Atelier Ton ter Linden. Naast het atelier en de galerie en achter het woonhuis  

bevindt zich een prachtige tuin. Kernwoorden in het leven van Ton en Gert zijn 
(beeldende) kunst en tuinieren. Daarbinnen is de natuur de rode draad. 

De basis van alles. 

ton ter linden
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Kunstenaar uitgelicht

Met schriftjes achter op de fiets
Gert was leraar op een basisschool in Ruinerwold. Na 
een studie tuinarchitectuur bezocht hij tuinen. En kwam 
terecht bij de Tuinen van Ton ter Linden in Ruinen. Een 
tuin waar Ton grote bekendheid mee kreeg in binnen- en 
buitenland. “Ik kwam daar vaak woensdagmiddag met de 
schriftjes van mijn leerlingen achter op de fiets”, vertelt 
Gert. “In het theehuis bereidde ik dan de lessen voor. Ik 
was erg onder de indruk van de manier van tuinieren van 
Ton, maar durfde meneer ter Linden toen nog niet aan te 
spreken.”

Keihard werken, maar ik deed het met liefde
“Ik wilde liever ook niet aangesproken worden”, lacht Ton. 
“Ik wilde gewoon werken in mijn tuinen en de rompslomp 
eromheen, daar had ik geen tijd voor. De tuin had allemaal 
borders en tuinen op kleur met daartussen graspaden. Die 
moest ik twee keer per week maaien en dat deed ik met 
de hand. Het was keihard werken. Maar ik deed het met 
heel veel liefde. Ik heb er nooit een opleiding voor ge-
volgd, ik ging gewoon mijn eigen gang. De tuinen werden 
jaarlijks bezocht door 19.000 mensen. Zelfs de Belgische 
koningin Paola is er op bezoek geweest.”

Verhuizen
In 2000 verhuisden Ton en Gert (inmiddels durfde Gert 
wel gewoon Ton te zeggen en waren ze partners) naar 
Limburg. Daar hadden ze een tuin die niet open was voor 
publiek. Wel werd hier de grondslag gelegd voor Atelier 
Ton ter Linden, met galerie. 

“Het was ons na een tijdje te druk in Limburg, dus we ver-
kasten naar De Veenhoop in Friesland. Daar was de tuin 
kleiner en had Ton ook wat meer tijd om met bezoekers 
te praten. Want die kwamen weer volop uit binnen- en 
buitenland.”

Mooi formaat
Uiteindelijk streek het tweetal neer in Sleen. De tuin daar is 
een stuk kleiner dan al hun vorige tuinen. “Op een gege-
ven moment was het niet meer te doen om hele grote 
tuinen te onderhouden”, aldus Gert. “Ton heeft de ziekte 
van Parkinson, de tuin die we nu hebben is met ongeveer 
800 m2 mooi van formaat. Dat kunnen we beide lichame-
lijk nog aan.”

Schoffelen is uit den boze
Geschoffeld wordt er nooit in de tuin. “Dat is uit den 
boze”, aldus Gert. “Je rakelt er juist de grondlaag waar alle 
voeding en groei in zit mee door elkaar.” Ton komt inmid-
dels aangelopen met een aspergesteker. “Deze gebruiken 
wij om te wieden, zo haal je alleen weg wat weg moet”, 
lacht hij. 

De tuin in Sleen heeft schaduw-, grassen- en bloemen-
borders met daartussen brede paden en grote tegels. Ook 
is er een vijver met een vlonder waar je lekker kunt zitten. 
Minder onderhoud dus al zijn Ton en Gert wel elke dag 
met de tuin bezig. Maar genieten ze ook van een kopje 
koffie in de tuin en het ophalen van leuke herinneringen. 

Hanne is er al
“In Ruinen werkten we samen met Hanne Cannegieter”, 
vertelt Ton. “Zij was een soort van manager die alles re-
gelde. Exposities, ze bestierde het theehuis, zorgde voor 
appeltaart en boeketjes op de tafel en leidde bezoekers 
rond. Op blote voeten. Als ik haar pumps in het gras zag 
liggen, wist ik: Hanne is er al.”

Schilderen lukt weer
Onder het atelier heeft Gert zijn werkruimte. Hier schrijft 
hij artikelen voor magazines als Noorderland en Groei & 
Bloei, waarbij hij ook zelf de foto’s maakt. Ook schrijft hij 
aan een biografische roman over Ton.

In het atelier werkt Gert aan, met name, bronzen beelden. 
Ton heeft het schilderen weer opgepakt in samenwer-
king met Gert. “Sinds 2014 lag het schilderen een beetje 
stil vanwege mijn gezondheid”, aldus Ton. “Maar dankzij 
medicatie die goed aanslaat lukt het schilderen weer. Het 
is mooi om te zien dat er ook weer veel nieuw werk van 
mij in de galerie hangt.”

Galerie is open voor publiek
De tuin in Sleen is een privé tuin, de galerie is op afspraak 
wel geopend voor publiek. Er hangen aquarellen en pas-
tels van Ton, ook staan er bronzen beelden van Gert. Wie 
de galerie wil bezoeken is van harte welkom. Als er een 
bord aan de weg staat, kan publiek zo doorlopen. “Maar 
onze werktijden zijn niet erg regelmatig”, grijnst Gert. “Als 
mensen er zeker van willen zijn dat het atelier open is, 
kunnen ze beter even mailen”

Leven wordt een kunst als het moeilijk wordt
We zitten nog even na in de tuin, in een heerlijk voorjaars-
zonnetje. Met een kopje koffie en een heerlijk koekje. Er 
is nog meer bezoek; vogeltjes en een verdwaalde vlinder. 
“Het leven wordt een kunst als het moeilijk wordt”, merkt 
Ton ineens op. “Je moet de esthetiek blijven zien.”

Ik denk aan wat er aan de andere kant van de tuindeur 
staat: ‘Een tuin aanleggen betekent geloven in morgen’. 

< Foto links: Ton en Gert in hun tuin. > Foto boven: Een van de schilderijen van Ton. 
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Rampjaar 1672
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis be-
kend als het rampjaar. De Republiek kreeg te maken met 
een oorlog ter zee met Engeland, de inval in het zuiden 
door de Fransen en in het noord-oosten door soldaten 
van de bisschoppen van Keulen en Münster. 
In het Noorden van de Republiek was het aantal vesting-
steden niet groot. Uitgebreide veenmoerassen maakten 
het moeilijk om een groot leger in Drenthe, Groningen en 
Friesland te verplaatsen. Alleen op plekken waar de veen-
moerassen te doorschrijden waren, la-
gen vestingsteden. Coevorden was de 
enige vestingstad in Drenthe. De stad 
lag in een verhoging in het land, waar 
het mogelijk was de veenmoerassen te 
doorsteken. De vesting sloot de provin-
cie Drenthe af en was daarmee ook de 
toegang tot de provincies Friesland en 
Groningen. 

De bisschop van Münster
In 1672 waren de gewesten Friesland, 
Groningen en Drenthe het doelwit van 
Bernhard von Galen, prins-bisschop 
van Münster. Tot en met 1674 was de 
bisschop in het oosten en noorden 
van de Republiek militair actief. De stad 
Coevorden lag een groot deel van deze 
oorlog in de frontlinie en speelde in 

de strategie van Bernhard von Galen een belangrijke rol. 
De strijd rondom Coevorden was ook een krachtmeting 
tussen twee staten: de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden (bestaande uit de acht gewesten Holland, 
Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland, Gronin-
gen en Drenthe) en het Prinsbisdom Münster. 

De strijd van de bisschop van Münster was onderdeel van 
de strijd van Lodewijk XIV. Bernhard von Galen, in de volks-
mond Bommen Berend genoemd, werd door de Franse 

Het jaar 1672 centraal

In 2022 is het 350 jaar geleden dat we in Nederland het Rampjaar 1672 beleefden. 
In datzelfde jaar voerde Bommen Berend oorlog in onder andere de steden Coevorden 

en Groningen. Maar wat gebeurde er nu allemaal?

koning betaald om deel te nemen aan de veldtocht. Hij 
liet zichzelf en zijn leger verhuren en verdiende daarmee 
een inkomen. Hij stond bekend om zijn vechtlust en goed 
uitgeruste leger. Hij zag bovendien in de protestantse 
Republiek een bedreiging voor zijn katholieke staat. Von 
Galen zorgde niet voor proviandering, de militairen in zijn 
leger moesten zelf voor hun voedsel zorgen. Dit beteken-
de dat zij hun eten roofden bij de lokale bevolking. 

Münsterse oorlog
Nadat in maart en april 1672 de Engelse en Franse konin-
gen de Republiek al de oorlog hadden verklaard, volgde 
de Münsterse oorlogsverklaring op 28 mei 1672. Bernhard 
von Galen wist in enkele weken, met behulp van Keulse en 
Franse hulptroepen, Gelderland en Overijssel te veroveren. 
Münster stuitte hierbij op afgunst bij de Fransen. De be-
trekkingen raakten bekoeld en Von Galen besloot om zijn 
opmars naar het Noorden alleen voort te zetten, zonder 
militaire hulp van bondgenoten. Hij besloot in juni 1672 op 
te trekken tegen de rijke stad Groningen, een geluk voor 
Friesland die hiermee ontkwam aan een confrontatie met 
de bisschop. 

Het beleg van Coevorden 
Om Groningen te bereiken moest Von Galen door de 
Drentse veenmoerassen trekken en dat was mogelijk bij 
Coevorden. Eerst moest Coevorden dus worden ingeno-
men. 
Na het beleg van Coevorden op 11 juli trok Bommen 
Berend naar Groningen. De bevolking vluchtte naar het 
betrekkelijk veilige noordelijke deel van de stad. Von Galen 
vuurde met zijn kanonnen ruim 5000 bommen af op de 
stad. 
Na een maand werd het leger van Von Galen geteisterd 
door een laag moreel en het aantal soldaten dat deser-
teerde was groot. De bisschop moest opgeven. 

Tegenoffensief
Dit was voor Carel Rabenhaupt, de bevelhebber van de 
Groningse troepen, het moment om het tegenoffensief 
in te zetten. Langzaam wist hij de Münsterse troepen uit 
Groningen (op 28 augustus) en vervolgens Drenthe te 
verdrijven. Een hoogtepunt voor de Republiek daarin was 
de overval op Coevorden, die leidde tot een van de eerste 

heroveringen op de vijand. Op 30 december 1672 wist 
een groep Staatse soldaten de vesting weer in te nemen. 
Voor de rest van Nederland was dit een grote morele op-
steker. De bevolking in de Republiek kreeg weer hoop dat 
het land bevrijd zou worden. 
In 1673 heeft Von Galen nog één keer geprobeerd om 
Coevorden te heroveren door Coevorden onder water te 
zetten door een dijk aan te leggen in het gebied van rivier 
de Vecht. Dit plan mislukte waardoor vele boeren uit de 
omgeving en Münsterse soldaten zijn verdronken.
Uiteindelijk moest Von Galen op 22 april 1674 de vrede 
met de Republiek ondertekenen. Daarbij werden al zijn 
veroveringen tenietgedaan en gingen alle op de Republiek 
veroverde gebieden terug naar de Republiek. 
Carel Rabenhaupt werd als beloning benoemd tot drost 
van Drenthe en gouverneur van Coevorden. Daar over-
leed hij ook op 12 augustus 1675. Hij werd begraven in de 
Hervormde Kerk in Coevorden. 

De rol van Mijndert van der Thijnen
Rabenhaupt kreeg voor de herovering van de stad Coe-
vorden medewerking van Mijndert van der Thijnen. 
Mijndert vluchtte na het beleg van Coevorden in juli 1672 
met zijn vrouw en kind naar Groningen. Daar werd hij 
ingenieur bij luitenant-generaal Rabenhaupt. Als koster 
en schoolmeester van Coevorden was hij bekend met de 
situatie van de vesting van Coevorden en daar had Raben-
haubt belang bij. Mijndert maakte tekeningen van de stad 
en de vesting en die werden gebruikt om een aanvalsplan 
op te stellen. Van der Thijnen toonde zich een heldhaf-
tig en slim man in de aanval en de strijd. Zo bedacht hij 
ook de biezen matten om tijdens de belegering met de 
manschappen over de ijsbijten te kunnen komen. Hij 
kreeg een heldenstatus en werd beloond met een gouden 
herdenkingspenning en een zilveren bokaal. Hij stierf op 
17 februari 1707. Over de gebeurtenissen schreef hij een 
soort dagboek.

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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Bommen Berend

Een overweldigende 
muzikale belevenis
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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’.

Paradepaardje Koninklijke Landmacht 
te beluisteren in Coevorden
De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ is 
ontstaan op 1 januari 2005 na een reorganisatie van de 
militaire muziek. Het takenpakket omvat onder meer de 
muzikale omlijsting bij officiële ontvangsten van staats-
hoofden en ambassadeurs door Zijne Majesteit de Koning, 
het opluisteren van militair ceremonieel en het geven van 
relatieconcerten.

Historie
De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ zet de 
tradities voort van de voormalige Koninklijke Militaire Kapel 
uit Den Haag (opgericht in 1829) én de Johan Willem Friso 
Kapel uit Assen (opgericht in 1819). Het predikaat ‘Ko-
ninklijk’ werd op 3 augustus 1876 door Koning Willem III 
verleend aan de toenmalige militaire kapel te Den Haag en 
het heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd ook de 
nieuwe kapel per 1 januari 2005 het predikaat ‘Koninklijk’ 
te verlenen.

Indien de kapel wordt ingezet bij ceremoniële plechtighe-
den zoals de opening van de zitting der Staten-Generaal 
(Prinsjesdag) en bijzettingen van leden van het Koninklijk 
Huis, treedt de kapel op in het Ceremoniële Tenue van 
het Garderegiment Grenadiers. Kenmerkend hierbij zijn de 
berenmutsen en schellenbomen die in 1901 door Konin-
gin Emma zijn geschonken aan de toenmalige Koninklijke 
Militaire Kapel. 

De KMK ‘JWF’ vandaag de dag
De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ is een 
“bedrijfsorkest”. Voor het grootste deel van de tijd is de 
kapel actief binnen de krijgsmacht. Daarnaast heeft de 
kapel een representatieve taak namens de krijgsmacht 
en verzorgt regelmatig diverse concerten en taptoes in 
binnen- en buitenland.

Op het concertpodium profileert de Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’ zich door een programmering 
waarin originele blaasmuziek, transcripties van klassiek 
repertoire, lichte muziek en entertainment met elkaar in 
evenwicht zijn. Met regelmaat worden speciale arrange-
menten geschreven en treedt de kapel op met bekende 
artiesten. De taptoe-shows kenmerken zich door een ge-
raffineerde choreografie en een degelijke militaire uitstra-
ling. De kapel staat sinds 2013 onder leiding van majoor 
Tijmen Botma. >>

Johan Willem Friso
Johan Willem Friso (1687 – 1711), Prins van Oran-
je, vorst van Nassau-Dietz, was de zoon van Hendrik 
Casimir II en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Hij 
verwierf na het overlijden van zijn vader in 1696 het 
stadhouderschap van Friesland, Groningen en Drenthe, 
onder voogdijschap van zijn moeder. In 1702 werd hij 
krachtens de testamentaire beschikking van Willem III 
diens erfgenaam; ook van de titel ‘Prins van Oranje’. Dit 
kwam omdat de Koning Stadhouder Willem III kinder-
loos stierf en dubbele neef was van Johan Willem Friso.

Op 20-jarige leeftijd werd Johan Willem  
Friso als stadhouder gehuldigd en bekleedde hij vanaf 
dat moment de post van opperbevelhebber. Hij onder-
scheidde zich in de slag van Oudenaarde (1708), het 
beleg van Rijssel en de slag bij Malplaquet (1709). Johan 
Willem Friso trad in het huwelijk met Maria Louise van 
Hessen-Kassel.In 1711 werd hij naar Den Haag geroe-
pen ter vereffening van de erfenis van Willem III, waar-
over een geschil bestond tussen hem en de Koning van 
Pruisen. Tijdens zijn tocht naar Den Haag verdronk hij 
toen de veerpont over het Hollands Diep door een storm 
omsloeg.

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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Drie solisten stellen zich voor

Nico Wouterse 
(alias Bommen Berend) 

Nico is een Nederlandse (opera)zanger 
die al meer dan 20 jaar in Duitsland 
woont en werkt. De basbariton was in 
meerdere opera’s en concerten in onder 
meer België, Frankrijk, Luxemburg, Let-
land, Montenegro, Zwitserland, Neder-
land en Duitsland te horen. 

www.nico-wouterse.com

Wil van der Meer 
(alias Rabenhaupt). 

Wil is acteur en regisseur met een zeer 
veelzijdige en rijke carrière. Hij stu-
deerde in 1984 af aan de Academie 
voor Kleinkunst, waar met name de 
combinatie van zingen en spelen hem 
aantrok. Hij was betrokken bij een lange 
rij theater- en muziekproducties en een 
aantal televisie- en filmproducties in alle 
soorten en maten. 

Céline Janssen 
(alias Lambertien)

Céline is (cum laude) afgestudeerd aan 
het Fontys Conservatorium Tilburg, 
toegespitst op het klassieke repertoire. 
Ze ziet opera als het nieuwe levenslied. 
Céline spreekt en zingt op zakelijke 
events en als soliste bij diverse orkesten. 

www.celinejanssen.com
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Muziektheater Bommen Berend
De KMK’JWF’ schittert in het muziektheater Bommen Berend 
op 25 en 26 augustus in Coevorden en op 28 augustus in 
Groningen. De muzikanten nemen je mee naar het jaar 1672. 
In dat jaar voerde Bernhard von Galen, de bisschop van  
Münster, oorlog op onder andere diverse plekken in de 
provincie Overijssel en in de steden Coevorden en Gronin-
gen. Deze steden kregen door het ontzet onder leiding van 
generaal Rabenhaupt hun vrijheid terug. Von Galen, door het 
volk Bommen Berend genoemd, droop af.

Overweldigende muziek en theater
De kapel zorgt met een bijzondere compositie van Jan de 
Haan voor een overweldigende muzikale belevenis. Drie  
professionele, (inter)nationaal bekende en ervaren solisten 
spelen en bezingen de scènes in het stuk. De teksten zijn 
geschreven door Bouke Oldenhof. Hij weet op sensatione-
le wijze woorden te geven aan de ‘Rampjaar’-thema’s als 
vrijheid van geloof en meningsuiting, hoop, internationale 
samenwerking, en trots op je afkomst en streek. 

Veelzijdige solisten
De solisten zijn (opera)zanger Nico Wouterse (Bommen  
Berend), veelzijdig acteur en regisseur Wil van der Meer  
(generaal Rabenhaupt) en zangeres Céline Janssen  
(Lambertien) die opera vooral ziet als het nieuwe levenslied. 
Dan is er nog een vierde man, acteur Jelmer de Groot. Hij 
speelt vele belangrijke personages, van soldaat tot koning 
van Engeland. Het publiek zit voortdurend in actie en krijgt – 
mede door de overrompelende muziek- het gevoel midden 
in de strijd te zitten.
 

Op locatie 
In Coevorden ervaart de bezoeker echt locatietheater. Op het 
magazijnencomplex van defensie aan de Nederlands-Duitse 
grens is een hal speciaal ingericht voor deze unieke voor-
stelling. Nabij het complex is een parkeerterrein ingericht 
vanwaar de bezoekers met georganiseerd vervoer naar de 
theaterhal worden gebracht. 

Verbeelding van de gebeurtenissen in muziek en tekst
De regisseur Bruun Kuijt vertelt: “Belangrijk in het hele con-
cept is de verbeelding van de gebeurtenissen. Denk hierbij 
aan de bommen van Bernhard von Galen die terug te horen 
zijn in de compositie. Maar ook de emoties van de hoofdper-
sonages komen terug in de muziek.” 
Er wordt veel gewerkt met lichttechniek.Om het ook visueel 
‘een spektakel’ te laten zijn, zonder dat het afbreuk doet aan 
de auditieve kracht van het orkest, kiest de regisseur ervoor 
om de slag om Coevorden en Groningen plaats te laten 
vinden voor en tussen het publiek. Het ene moment is het 
orkest de stad Groningen en bevindt Bommen Berend zich in 
het publiek. Dan bestookt hij met behulp van zijn soldaat het 
orkest met ‘bommen’. 

Het licht speelt ook een hoofdrol tussen publiek en orkest als 
Bommen Berend een dam bouwt en zo het water laat stijgen 
in Coevorden. En tevens als de dam breekt en het leger van 
Bernhard von Galen ten onder gaat. Een verdrinkingsdood 
die duidelijk te horen is in de muziek. Voor een luchtige en 
komische noot zorgt de vierde man. De regisseur ziet in hem 
de personage die de voorstelling laagdrempelig maakt, om-
dat het “een persoon uit het volk” is, die nauwelijks tijd krijgt 
om te doen wat hij geacht wordt te doen.

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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tickets: www.vanplan.nl

35 Beeldend kunstenaars woonachtig of werkende 
in de gemeente Coevorden zijn onlangs aan de slag 
gegaan met het kunstproject Souvenir. Dit project 
maakt onderdeel uit van het programma van Coe-
vorden Culturele Gemeente. Ze worden gevraagd 
een souvenir te maken als aandenken aan dit jaar 
voor de toekomst. 

Aandenken/souvenir Culturele Gemeente Coevorden
2022 Is een bijzonder jaar waarin cultuur en geschiedenis, 
zoals de herdenking en viering van 350 jaar ontzet van 
Coevorden, extra in de kijker staan. ‘Daarom hebben we 
een oproep gedaan aan onze kunstenaars in onze ge-
meente of ze mee willen doen aan het project ‘Souvenir’. 
De opdracht is zich te laten inspireren door Coevorden 
anno 2022. Wat voor aandenken aan dit jaar willen ze 
meegeven de toekomst in?’, vertelt Marieke Meijerink, 
projectleider van het kunstproject.

Tentoonstelling en bewaarboek
De artistieke kunstwerken worden eind dit jaar gepresen-
teerd tijdens de tentoonstelling ‘Souvenir’ in Coevorden. 
Daarnaast worden de resultaten verzameld in een mooi 
bewaarboek. Het boek wordt bij de slotmanifestatie van 
Coevorden Culturele Gemeente in december gepresen-
teerd.

Inspirerende eerste bijeenkomst
Bij de start van het project zijn de kunstenaars geïnspireerd 
met een boeiende presentatie over het maken van kunst 
van de bekende kunstenaar Merijn Vrij uit Groningen. 
Saskia Dingelstad uit Dalen gaf een creatieve workshop als 
een symbolische start van dit project. 

Beeldend kunstenaars aan de slag 
met het kunstproject Souvenir
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De bisschop van Münster, Bernhard von Galen was in 1672 
het oosten van het land binnengevallen en had Coevor-
den, een van de sterkste vestingen op 12 juli 1672 ingeno-
men. De inwoners van Coevorden gingen een zware tijd 
tegemoet. Ze waren immers overgeleverd aan de soldaten 
van Bommen Berend. De legers bestonden in die tijd uit 
huurlingen, meestal het uitschot van de maatschappij 
die in de veroverde plaatsen letterlijk als beesten te keer 
gingen. Ze maakten voor Coevorden geen uitzondering. 
Daarom vluchtten veel mensen. Onder de vluchtelingen 
bevond zich ook Mijndert van der Thijnen. Als de bisschop 
van Münster Coevorden niet had ingenomen hadden wij 
waarschijnlijk nooit van Mijndert van der Thijnen gehoord 
want toen Coevorden in 1672 in nood was wandelde een 
eenvoudig man door de straten en over de wallen van de 
vesting. Dat was Mijndert van der Thijnen. Hij was toen 
sinds twee en een half jaar schoolmeester in deze stad 
en koster van de gereformeerde kerk. Stil en teruggetrok-
ken ging hij zijn weg, soms bleef hij uren alleen op zijn 
kamer, hij maakte dan tekeningen en niemand, zelfs zijn 
huisgenoten hadden een vermoedden wat er in zijn hoofd 
omging.

Buskruit en wapengekletter
In het herdenkingsjaar 2022, als Coevorden het 350-jarig herdenkingsfeest van het ontzet  

van Coevorden in 1672 groots zal vieren en herdenken organiseert Stichting Garnizoensstad  
Vesting Coevorden op 26, 27 en 28 augustus 2022 de Slag om Coevorden.
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In de nacht van 4 september verlaat 
Van der Thijnen met vrouw en kind 
de bezette vesting. Op 6 september 
komt hij in Groningen aan en op 
7 oktober ging hij naar Luitenant 
Generaal Rabenhaupt met een plan 
om door middel van “biezenbrug-
gen” over de bijten in het ijs van de 
stadsgracht Coevorden te herove-
ren. In november kreeg hij einde-
lijk het bevel de biezenbruggen 
te gaan maken. Na een demon-
stratie in de Drentse A waar de 
regenten zich konden overtui-
gen van de kwaliteit kreeg Van 
der Thijnen op 12 december toestemming 
van Rabenhaupt “om met God het werk bij de hand te 
nemen”. Een dag later werd het aanvalsplan van Van der 
Thijnen door Rabenhaupt goedgekeurd. In dat zelfde jaar 
werd Coevorden in de nacht van 29 op 30 december 
door nog geen duizend man heroverd. Mijndert van der 
Thijnen leidde ze door de moerassen, naar de opengehak-
te gracht, die ze met biezenbruggen overbrugden.

Gedurende drie dagen keert Coevorden het laatste week-
end van augustus terug naar het roerige jaar 1672. Bij de 
stadsgracht zullen gelijk als in 1672 kanonnen bulderen en 
schoten worden gelost met musketten. 

Honderden re-enacters vanuit heel Europa zullen vrijdag 
26 augustus hun kampementen in het Van Heutszpark op-
slaan om op zaterdag en zondag bij de stadsgracht strijd 
te leveren. Zegevierend zullen de strijders na afloop het  

 
 
centrum van Coevorden 
binnentrekken. Behalve soldaten zullen 
ook muzikanten, ambachtslieden en andere histori-
sche figuren te zien zijn, zodat de betreffende historische 
periode nog beter te beleven valt. Maar naast het verleden 
komt ook het heden aan bod want naast de re-enacters 
zal ook 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz aanwezig 
zijn om demonstraties te verzorgen. Spectaculair om te 
zien zal ook de strijd tussen de re-enacters en 12 Infbat 
AASLT Regiment Van Heutsz zijn. 

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



24

het Reünie Orkest Artillerie enkele optredens verzorgen 
in het centrum van Coevorden en in het van Heutszpark. 
Zondag is het Reünieorkest Regiment van Heutsz aanwe-
zig om op te treden. Maar ook ’s avonds zullen er vrolijke 
klanken bij het kampement in het van Heutszpark klinken. 
Zowel op zaterdag als op zondag is er veel muzikaal ver-
tier in het centrum en op de Markt wordt beide dagen een 
historische markt gehouden. Zondag staat ook een histori-
sche carrousel op de Markt en het is dan koopzondag.  

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit.
Vrijdagavond is er na de opening om 19.00 uur een  
kranslegging bij het monument van Mijndert van de  
Thijnen, aansluitend volgt een fakkeltocht vanaf de Markt 
naar het van Heutszpark waar tot 22.00 uur de klanken 
van een troubadour zullen klinken. 

Na de inspectie van de troepen start zaterdag om 10.00 
uur het programma met demonstraties van de re-enact-
mentgroepen en 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz, 
muziekoptredens en natuurlijk de Slag om Coevorden.
Honderden re-enacters zullen tweemaal strijd leveren om 
Coevorden van de bisschop van Münster te bevrijden. 
Rond 17.00 uur ontmoet het heden en verleden elkaar. De 
re-enacters nemen het dan op tegen 12 Infbat AASLT Re-
giment Van Heutsz, deze ongelijke strijd levert een specta-
culair schouwspel op. Aansluitend zal het dagprogramma 
worden afgesloten met een daverende uitvoering van 
“Ouverture 1812” van Tschaikowsky. Het Reünie Orkest Ar-

tillerie wordt dan bij gestaan door alle re-enactmentgroe-
pen. In de avonduren zal er weer muzikaal vermaak bij het 
kampement zijn. 

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

Beleeft het laatste weekend van augustus de herovering 
van Coevorden, waan je in verloren tijden!
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“Woensdag 15 juni organiseerde ik De Dag voor het  
Muziekonderwijs voor de gemeente Coevorden.
In de PKN kerk in Aalden kwamen ongeveer 30 deelne-
mers bij elkaar: van muziekdocenten tot leerkrachten van 
basisscholen, van muzikanten tot leden van muziekver-
enigingen. Met als doel: de infrastructuur voor muziekon-
derwijs op school én in de vrijetijd (voor jong en oud) met 
elkaar bespreken en vormgeven.

Ook was het evenement dé gelegenheid om elkaar weer 
te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Zo vertelden 
Carolina Camies (directrice CBS Willem-Alexander in Da-
lerpeel) en Agnes Snippe van Muziekvereniging De Brei-
bergers in Dalerpeel over hun succesvolle samenwerking.
De dag werd afgesloten met een werksessie onder leiding 
van Suzan Lutke (muziekdocent, saxofonist en dirigent), 
waarbij in 4 groepen gewerkt werd aan uiteenlopende 
ideeën.
 
Ik had bewondering voor de toewijding en betrokkenheid 
van de deelnemers, ook al duurde het programma van 
15.00 tot 20.00 uur.Zelfs om 19.00 uur deed iedereen nog 

fanatiek mee en werd het ene na het andere idee gedeeld. 
Dat geeft wel aan hoe erg dit onderwerp leeft. Deze idee-
en, en andere bevindingen tijdens deze middag, worden 
door mij meegenomen in een breder onderzoeksrapport.

De afgelopen maanden heb ik namelijk veel gesprekken 
gevoerd met muziekverenigingen, muziekdocenten en 
andere betrokkenen uit de muzieksector om in kaart te 
brengen hoe muziekonderwijs in de gemeente Coevor-
den er uit ziet. Waar kun je terecht voor muziekles, welke 
muziekdocenten zijn er, hoe kan muziekles voor zoveel 
mogelijk mensen toegankelijk worden gemaakt?

Dit zijn vragen waar ik voor de zomer antwoord op wil ge-
ven, zodat ik dit najaar aan de slag kan met het uitvoeren 
van enkele ideeën. En nu de organisatie van dit evene-
ment achter me ligt, kan ik aan de slag met een volgende 
grote klus: het opzetten van een zomerprogrammering 
voor jongeren in de gemeente Coevorden in samenwer-
king met de buurtsportcoaches.

Maar daarover later meer!”

Simone Koelman is cultuurcoach voor de gemeente Coevorden. Bij haar kun je terecht voor tips en advie-
zen over je culturele plannen en ze werkt met allerlei partners aan het culturele aanbod in de gemeente. 

Deze keer haar verslag over de Dag voor het Muziekonderwijs.

van de cultuurcoach
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In de Hervormde Kerk in het centrum van Coevorden 
werd op donderdag 2 juni het boek ‘Een Schricklijck 
Jaer’ van Ineke den Hollander gepresenteerd. Volgens de 
uitgever kon er eigenlijk geen andere plek zijn voor de 
boekpresentatie van een boek over het jaar 1672 in het 
Noorden van de Republiek. De kerk waar Mijndert van der 
Thijnen koster was en generaal Rabenhaupt na zijn dood 
werd bijgezet. 

Wethouder Kunst en Cultuur Bea Meppelink overhandigde 
de eerste exemplaren van het boek aan de trouwe meele-
zers van Ineke den Hollander. Ook ging er een boek mee 
met de wandelaars die alvast de Bommen Berend Tocht 
liepen.

Onze gemeente kent een rijke historie met vele verhalen. 
Maar vaak kennen we die verhalen niet. Zo dus ook de 
geschiedenis en het verhaal van het Rampjaar 1672. Het 
verschrikkelijke oorlogsjaar waarbij Coevorden in beslag 
werd genomen door de Bisschop van Münster, alias 
Bommen Berend. Maar door een slimme oplossing van 

schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen is het 
toch gelukt Coevorden te bevrijden. Hiermee werd een 
belangrijke ommekeer in het rampjaar ingezet. Ineke den 
Hollander heeft het verhaal wat zich afspeelde in 1672 
in het noordoosten van de Republiek vastgelegd in haar 
boek ‘Een Schricklijck Jaer’.

In het boek komen mensen weer tot leven door hun 
nagelaten brieven, dagboeken en pamfletten. Ze vormen 
de basis voor de hoofdstukken over Groningen en Coe-
vorden. Want juist daar worden op het dieptepunt van het 
Rampjaar 1672 twee belangrijke overwinningen geboekt. 
Twee belangrijke zeges, die het moreel van het westen, 
dat inmiddels tot onder nul gedaald was, weer flink wisten 
op te vijzelen. 

Een ‘Schricklijkck Jaer’ is vanaf nu verkrijgbaar. Het boek  
is te koop bij de ReadShop aan de Friesestraat 26 in  
Coevorden en kost 25 euro of is te bestellen bij  
www.vangorcum.nl.

Een schricklijck jaer

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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‘Ik ben er zodanig mee vergroeid dat dit lichaam één 
groot sweelpop is’, lacht Scheper. ‘Sweelpop zit niet alleen 
in mijn hart. Het zit in mijn hele lichaam. Sweelpop heeft 
veel gezichten. Het is niet alleen de muziek die boeit. Het 
is vooral de saamhorigheid die ontstaat onder de bezoe-
kers die in een ontwapenende entourage een avondje 
heerlijk uit hun dak gaan.’

‘In 1981 is het allemaal begonnen onder de naam Jonge-
rendag. Ik was toen 17 jaar. Het is voortgekomen uit een 
samenwerking tussen de twee jeugdsozen, die destijds 
in de voormalige gemeente Zweeloo actief waren. Een 
christelijke gekoppeld aan de Gereformeerde Kerk en een 
openbare gekoppeld aan De Spil. Voornaamste doel was 
om gezamenlijk iets te organiseren voor de jeugd.’ 

Hier kwam de Werkgroep Jongerendag (WJD) uit voort: 
Het motto van de WJD luidde: ‘Voor en door jongeren.’ In 
de zomer van 1981 werd het eerste muziekfestival geor-
ganiseerd. Hiervoor werd niemand minder dan Herman 

Brood gecontracteerd. De eerste editie – op de parkeer-
plaats van het sportveld - kreeg de toepasselijke naam: 
Brood & Spelen.” 

Jongerendag werd gaandeweg omgedoopt in “Sweel-
pop”. Het werd een fenomeen tot ver buiten de provincie-
grenzen. Hoewel: met vallen en opstaan. Zo hadden we 
halverwege de jaren tachtig een programma met De Dijk, 
Klein Orkest, Fox the Fox en de Charlies wat volledig in 
het water viel en financieel een strop is geworden. In 1986 
scheen de zon weer tijdens het Zuidenveld. Een gewel-
dig podium over de Aelderstroom met een optreden van 
Circus Custers en gratis entree.’ 

Het voortbestaan is door de jaren wel eens in het geding 
geweest, maar het popfestival heeft alle stormen getrot-
seerd! De kracht van Sweelpop is om nooit op te geven 
en door te gaan.  Ik ben nog steeds hartstikke trots op 
Sweelpop. Fantastisch dat de succesformule intact is ge-
bleven. Ik hoop dat het nog jaren zo mag blijven!’

“De kracht van Sweelpop is om 
nooit op te geven en door te gaan!”
“Sweelpop is een onuitwisbaar fenomeen en mag nimmer van het poptoneel verdwijnen.” Dat zegt  
Klaas Scheper, wiens naam onlosmakelijk aan het vermaarde popfestival in Zweeloo verbonden is.  
De 57-jarige Aaldenaar heeft alle 38 edities van Sweelpop van nabij meegemaakt. Flink wat jaren als 
organisator en daarna als zeer betrokken toeschouwer. 

40 jaar Sweelpop
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Tot tweemaal toe ging Sweelpop vanwege Covid-19 
niet door, maar dit jaar pakt het festival in Zweeloo 
op 19 augustus flink uit, als het 40-jarig bestaan 
wordt gevierd. Het complete Noordpool Orkest zal 
de jubileumeditie openen.

De komst van het orkest - onder leiding van componist en 
pianist Reinout Douma - is mogelijk dankzij samenwerking 
tussen Sweelpop en de organisatie van het kernteam van 
Culturele gemeente Coevorden, met projectleider Roelie 
Lubbers aan het roer. Coevorden is tot en met eind 2022 
culturele gemeente van de provincie Drenthe. 

“De viering van het jarige Sweelpopfestival kan natuurlijk 
niet ontbreken in het culturele jaar. Inmiddels hebben 
meerdere generaties zich verbonden gevoeld door de 
muziek en door elkaar te ontmoeten en verhalen te vertel-
len op het festivalterrein in Sweel”, spreekt Roelie Lubbers 
uit eigen ervaring.

Pinkpop
Het Noordpool Orkest - bestaande uit 42 professionele 
musici die alle genres spelen behalve klassiek - is geen on-
bekende gast op festivals. Zo stond het orkest in 2014 op 
Pinkpop. Ook gaf het orkest uit Groningen in de afgelopen 
jaren theaterconcerten met cabaretiers Bert Visscher en 
Paul van Vliet.

‘Hip orkest’
Mark Nijenbanning, oud-voorzitter en lid van de jubile-
umcommissie van Sweelpop, is trots op de komst van 
de ruim veertig musici. ,,Het Noordpool is hip en onder-
scheidt zich duidelijk van andere orkesten. Daarbij zijn wij 
trots dat wij een breed scala aan artiesten hebben kunnen 
aantrekken ”,  zegt Mark Nijenbanning van de stichting 
Sweelpop. Tijdens de jubileum editie zullen Douwe Bob, 
Dilana Smith, Jim van der Zee, Jack & the Weatherman, 
Hannah Mae, Christy Boer en accordeonist Jurgen Nijen-
banning optreden met het orkest. 

Kaarten zijn verkrijgbaar op www.sweelpop.nl.

Noordpool Orkest opent 40-jarig 
Sweelpop Festival in Zweeloo
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Na een boeiende introductieles van meester Frank met 
diverse bruikbare tips en adviezen, kregen de kinderen de 
opdracht om in groepjes een film te maken over hun dorp 
of omgeving. 

En dus gingen Rosalie, Pim, Feline, Sem, Merih en Esmee 
in groepjes op pad met hun eigen camera’s om de mooie 
plekjes te filmen. Tijdens de laatste les werden de filmpjes 
samen bekeken en kregen de kinderen tips hoe ze de  
filmpjes konden bewerken. Het resultaat leverde drie 
prachtige filmpjes met elk een eigen verhaal op. 

Rosalie
“Ik vond het heel leuk om te doen. We hebben veel  
gelachten. Er zaten wel een aantal bloopers in ons filmpje. 
Die hebben we er natuurlijk uitgehaald.”

Sem
“We hadden echt pech dat het hard waaide en regende 
tijdens het filmen. Dus kun je mij niet goed horen op de 
film. Frank leerde ons dat je het geluid van de ruis van de 
wind niet uit de film weg kan halen. Dat vind ik wel jam-
mer van ons filmpje. Maar nu weet ik voor de volgende 
keer dat je moet zorgen dat je uit de wind gaat staan met 
je camera. Maar het was een hele leuke les!” 

Hoe leuk is dat! Leren hoe je met je eigen camera 
moet filmen over jouw leukste plekjes van je dorp. 
De leerlingen van groep 7 van CBS de Kiel uit de 
Kiel volgden een aantal weken een workshop van 
meester Frank Egberink om een heuse promotie-

film te maken. 

Bij de workshop ‘Hier kom ik weg’ maken de leerlingen 
samen onder begeleiding van professioneel filmmaker 
Frank Egberink een film over hun eigen dorp. Een heuse 
promotiefilm. 

Deze workshop bestaat uit een introductieles op school. 
De weken daarna gaan de leerlingen met de leerkracht 
zelf aan de slag met het maken van de promotiefilm. 
In de leskist die tijdens de introductieles gepresenteerd 
is, zitten alle benodigde materialen. De materialen zijn 
door de filmmaker in samenwerking met een erfgoed-
specialist ontwikkeld. Het project wordt door de film-
maker afgesloten met het tonen van de film. Tijdens 
deze afsluitende les wordt de film aan de hand van 
reflectievragen samen besproken. De filmmaker laat 
hierin de vragen van de introducties terugkomen. 

De erfgoedworkshop ‘Hier kom ik weg’ maakt onderdeel 
uit van de educatieworkshops die in samenwerking met 
creatieve cultuurmakers uit de gemeente zijn ontwik-
keld voor het basisonderwijs. Leerlingen leren daarmee 
niet alleen over de diverse cultuurvormen, zoals het ma-
ken van een strip, film over radio-uitzendingen. Maar 
maken op deze manier ook kennis met geschiedenis en 
verhalen uit hun eigen dorp of omgeving.

Workshop: hier kom ik weg

Educatieworkshops
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Als kinderen van OBS Parkschool in Coevorden hun lokaal 
binnen komen zien ze dat er deze ochtend een aantal 
kisten in de klas staan. Gastdocent Leo Bouwmeester van 
Hondsrug UNESCO Geopark houdt de leerlingen nog 
even in spanning. De grote kisten blijven nog dicht. De les 
start namelijk met een interactieve presentatie. 

Herkennen de leerlingen de hoogteverschillen in het  
landschap? Zijn ze wel eens in het Hunebedcentrum in 
Borger geweest? De antwoorden en het verhaal van Leo 
laten zien hoe uniek het landschap van het Hondsrug- 
gebied is. Een landschap dat gevormd is uit een grote  
massa ijs. Onder druk van het ijs en smeltwater ontston-
den ruggen en dalen en bleven er grote keien achter in 
het landschap. Eén leerling: “Wij wonen dus op een heel 
bijzondere plek”. 
 
Na de introductie is het dan tijd om aan de slag te gaan. 
De kisten gaan open. Met vier verschillende actieve  
opdrachten doen de leerlingen onderzoek naar het  
ontstaan van het Hondsruggebied.

• Wat gebeurt er als je een ijsblokje in een klomp klei 
kneed en deze vervolgens in de magnetron stopt? 

• Hoe zag het er in Drenthe zo’n 150.000 jaar geleden 
uit? Met een VR-bril op wanen de leerlingen zich op 
de mammoetsteppe van toen. Niet verbazend,  
vonden de leerlingen dit onderdeel erg tof. 

• Kun je alle botten van de mammoet vinden tussen 
zand en stenen?

• Kun je van klei een trechterbeker maken? En kunnen 
de leerlingen dit ook zo mooi versieren als de  
Hunebedbouwers? 

Na de leerlingen van Parkschool hebben meer leerlingen 
deze workshop op school gevolgd. Scholen die geïnte-
resseerd zijn in deze les voor groep 7-8 kunnen contact 
opnemen met Hondsrug UNESCO Geopark!

Ontdek de IJstijd
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Streekomroep ZO!34 en Stedelijk Museum Coevorden hebben samen een workshop ‘Radio Maken’  
gemaakt voor de basisscholen in de gemeente Coevorden. Leerlingen kunnen op een speelse,  
laagdrempelige manier aan de slag met het vak radio maken en alles wat daarbij komt kijken.

Workshop radio maken

Hoe maak je nieuws? Welke bronnen gebruik je hiervoor? 
En hoe moet je eigenlijk presenteren? Samen met mensen 
uit het vak leer je in één dag alles over het presenteren 
op radio en televisie. We gaan tijdens de workshop ook 
écht aan de slag (in de klas) met onze mobiele radio en tv 
studio. 
 
De verhalen liggen op straat
De verhalen liggen in de gemeente Coevorden letterlijk 
op straat: de gemeente zit namelijk boordevol historie. 
We vinden nog regelmatig oude objecten in de grond en 
zelfs in onze straatnamen zitten verwijzingen naar de rijke 
geschiedenis. 

Samen met museumdocenten/archeologen duiken we 
in de geschiedenis rondom de school: is hier al eens iets 
in de grond gevonden? En zo ja, wat dan? Of hoe kom je 
daarachter? En hoe heten de straatnamen hier eigenlijk  
allemaal? Zijn alle straten vernoemd naar personen of 
niet? Wie waren die mensen en wat hebben ze voor  
Coevorden gedaan? 

Samen gaan we op ontdekkingstocht buiten het klaslokaal. 
Aan het einde van de les bespreken we de belangrijkste 
verhalen: hoe zouden we dit zelf graag willen vertellen?

Krasse Verhalen
Tien krasse inwoners delen hun verhalen in de 
serie Krasse Verhalen. Over opgroeien in een dorp, 
samen spelletjes spelen, verkering krijgen,maar 
ook over hoe alles is veranderd door de jaren heen. 
In tien afleveringen van een kwartier gaat de serie 
kriskras door de gemeente. 

De afleveringen worden sinds half mei uitgezonden bij 
lokale omroep ZO!34. De eerste afleveringen gemist?  
Dat is geen probleem! Je kunt ze terugkijken via de 
website www.zo34.nl, of via het Youtube-kanaal van de 
gemeente Coevorden. 

Nieuwsgierig naar alle verhalen? Bezoek dan de tentoon-
stelling Krasse Verhalen in het Stedelijk Museum in Coe-
vorden. Hier kun je alle afleveringen bekijken, ook als ze 
nog niet uitgezonden zijn op televisie. 

Krasse verhalen is een samenwerking tussen de gemeente 
Coevorden, Cultureel Coevorden, ZO!34, Stedelijk  
Museum Coevorden en filmmaakster Alieke Eising. 

De afleveringen zijn tot en met 20 juli te zien op woens-
dagavond om 19.30 uur en worden herhaald op zondag 
om 19.45 uur. Daarna zijn alle uitzendingen ook op ieder 
moment terug te zien via de website www.zo34.nl en het 
Youtubekanaal van de gemeente Coevorden.
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Gees
 
 

Wanneer 
23 en 24 juli
 
Wandelroute 
Meppen – Gees, circa 14,5 km

Activiteiten 
Op 24 juli festiviteiten in de beeldentuin van Gees met op-
tredens van o.a. de Drentse Hoornblazers en exposities van 
schilderijen van kinderen.

Wezup
 
 

Wanneer 
13 en 14 augustus
 
Wandelroute 
Zweeloo – Wezup, circa 5,5 km
Wezup – Wezuperbrug, circa 7 km
Wezuperbrug – De Kiel, circa 7,5 km

Activiteiten 
Op 14 augustus de 25ste editie van de Kunstmarkt in Wezup.

Oosterhesselen
 
 

Wanneer 
3 en 4 september
 
Wandelroute 
Gees – Oosterhesselen, circa 3,5 km 
Oosterhesselen – Benneveld, circa 9 km

Activiteiten 
Cultureel Festival ‘Rondom de Oude Toren’ met een 
cultureel programma voor jong en oud met onder andere 
muziek, gedichten, tentoonstellingen, verhalenvertellers.

Schoonoord en De kiel
 
 

Wanneer 
5, 6 en 7 augustus
 
Wandelroute 
De Kiel – Schoonoord, circa 4,5 km
Schoonoord – Papeloze kerk, circa 8,5 km

Activiteiten 
Diverse activiteiten, waaronder een puzzeltocht en musea 
die open zijn. 

Benneveld, Aalden, Zweeloo
 
 

Wanneer 
10 en 11 september
 
Wandelroute 
Benneveld – Aalden, circa 5 km
Aalden – Zweeloo, circa 6 km

Activiteiten 
In Zweeloo en Aalden zijn tal van activiteiten tijdens het week-
end van de Open Monumentendag. Waaronder de ‘Plein Air’ 
schildersdag in Aalden. Ook kunnen kinderen kunst maken, zijn 
diverse ateliers open en presenteren schrijvers van collectief AZ 
hun boek. In het kerkje van Zweeloo is een expositie van Sjoerd 
Visser, met o.a. schitterende foto’s en schilderijen en worden er 
orgelconcerten verzorgd door Irene Visser. Ook zijn er crea-
tieve activiteiten in dit weekend voor kinderen. In de Spil is er 
Open Huis met tal van verenigingen en koren. 

Dalerpeel
 
 

Wanneer 
17 en 18 september
 
Wandelroute 
Coevorden - Steenwijksmoer- Dalerpeel, 
circa 13,5 km

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.

De wandelroutes vind je online via  
welkomincoevorden.nl/cultuurpad  
of in het prachtige wandelboek  
Cultuurpad Coevorden, van De Kiel tot 
Steenwijksmoer, verkrijgbaar voor 9,95 
euro bij de TIP in de gemeente  
en ToReCo (Arsenaal) in Coevorden. 

Voor meer informatie: kijk op  
www.cultureelcoevorden.nl
Of volg ons op Insta en Facebook.

Met het Cultuurpad Coevorden  
verbinden we onze dorpen en de stad 
met elkaar en beleven we de cultuur 
en natuur van onze gemeente!

Zie voor het actuele programma  
www.cultureelcoevorden.nl of mail  
je eigen activiteiten naar  
culturelegemeente@coevorden.nl

Welkom in de ‘Pad-in-de-kijker-weekenden’ van Cultuurpad Coevorden,Namens Cultureel Coevorden nodig ik iedereen van harte uit voor de Pad-in-de-kijker-cultuurweekenden.  
Hierbij kun je ook een deel wandelen van ons nieuwe Cultuurpad Coevorden. Het Cultuurpad Coevorden is een  
rondwandeling van meer dan 200 kilometer door de hele gemeente Coevorden. De inwoners van veel van onze dorpen en de stad Coevorden brachten hun ‘geheime schatten’ in kaart en maakten er samen 

een prachtige wandelroute van. Het Cultuurpad verbindt alle dorpen, de stad en de inwoners met elkaar. Zij hebben op de 

route plekken aangewezen waar ze graag wat meer over vertellen. Daarbij kan het gaan over historie, landschap, monumenten, 

kunst, natuur, gebouwen en verhalen. Al lopende ontdek je hoe mooi en veelzijdig de gemeente Coevorden is.Tijdens de Pad-in-de-kijker- cultuurweekenden zetten de dorpen een deel van het Cultuurpad extra in de kijker. In deze 

weekenden zijn er tijdens de wandeling van het Cultuurpad tal van activiteiten te zien en te beleven. Op de kaart kun je 

zien wanneer welke route in welk dorp in de kijker staat.
Wandel en beleef het mee! Heerlijk buiten bezig zijn en gezellig genieten van alle activiteiten tijdens 
de Pad-in-de-de-kijker-cultuurweekenden.
Ik wens je heel veel wandelplezier in onze mooie gemeente!
Bea Meppelink
Wethouder Cultuur 
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Het Cultuurpad in één oogopslag

Cultuurpad

Hier vind je de data van de 
weekenden die de komende 
tijd nog plaatsvinden:

Voor meer informatie over de pad-in-de-kijker-weekenden 
kijk op www.cultureelcoevorden.nl
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350 Jaar Ontzet van Coevorden

Roelof van Munster stond niet bekend als iemand die 
zijn zaakjes eerlijk tot stand bracht. Zo had hij net als de 
andere Coevorder kasteelheren een eigen leger waarmee 
hij rooftochten door Salland ondernam. Ook bediende hij 
de bisschop met meer penningen dan de bedoeling was 
maar streek toch de meeste penningen zelf op. Deze eer-
zuchtige, eigenzinnige en achterbakse drost trok steeds 
meer macht naar zich toe. Zo kocht hij in 1509 en 1510 
bij Meppel landerijen tussen de A en de Reest en bouw-
de zonder overleg en toestemming van de bisschop in 
1509 op een hoogte het versterkte kasteel de Kinkhorst. 
De werkzaamheden gingen daarbij dag en nacht door. 
Daarmee kreeg hij de controle over de toegangswegen 
die Noord-Zuid en naar Friesland liepen. Zijn bedoeling 
was om daardoor zelf de macht in Drenthe te krijgen en 
te behouden maar ook om tol te heffen en om zichzelf 
verder te kunnen verrijken.
Dit lieten de steden Zwolle, Deventer en Kampen niet op 
zich zitten. Na herhaaldelijk geklaag van de Overijsselse 
steden bij de bisschop, die ook hun eigen financiële be-
langen hadden, greep bisschop Frederik van Baden in en 
veroverde hij in 1512 met hun hulp kasteel de Kinkhorst en 
liet het daarna onmiddellijk verwoesten.
 
Roelof van Munster trok zich met 50 landsknechten daar-
bij terug op zijn kasteel in Coevorden. Hij versterkte de 
stad Coevorden en roofde van hier uit verder.
Door de voortdurende klachten over deze roofridder en 
kastelein verzamelde de bisschop van Utrecht, met hulp 
van eerder genoemde steden, een leger en sloeg op 12 
oktober 1512 het beleg om Coevorden. Rudolf bedong 
vrije aftocht met zijn leger en zo trok hij met zijn leger in 
vol ornaat en vele bezittingen de stad uit. Ook vertrok hij 
niet alvorens hij in de gracht rond dit slot een noodbrug 
net onder de waterlijn gereed had gemaakt. Adolf van 
Rechteren werd door de bisschop weer benoemd als 
drost. 

Roelof van Munster slaagde er later toch weer in om bij 
verrassing binnen het kasteel te komen. Het werd verde-
digd door Reinier van Coevorden, die werd doodgeslagen. 
Dit werd het begin van een complete oorlog in Drenthe 
en Overijssel, waarbij Roelof van Munster grotere aantallen 
volk op de been bracht, het stadje Goor innam, overal 
plunderde en brand stichtte. Hij werd hierin gesteund door 
Graaf Edzard van Oost-Friesland alias van Emden.
De bisschop besloeg met succes opnieuw het beleg om 
Coevorden waardoor de stad weer in zijn bezit kwam. 
Maar dat gold niet voor het kasteel!

Rudolf verdedigde het zo hardnekkig, dat de bisschop 
voorlopig van verdere aanvallen afzag en zich beperkte 
tot een wat rustige belegering. In een onbewaakt ogenblik 
zag Rudolf van Munster kans om met de hele bezetting 
het kasteel via een tunnel en de noodbrug in de gracht 
stiekem te ontsnappen naar Emlichheim.

Alleen de kasteelvrouwe, Bawina van Heemstra, zijn echt-
genote, bleef achter. Zij had de opdracht om de vuren in 
het kasteel brandende te houden en geluiden te produce-
ren zodat de bisschop, misleid door de opstijgende rook 
dacht dat de bezetting nog volledig aanwezig was.
Dit hield zij twee dagen vol en toen daarna de aanval weer 

werd geopend ontmoetten en veroverden de soldaten van 
de bisschop, tot hun grote verbazing, alleen de achterge-
bleven dappere vrouwe, Bawina van Heemstra.
Rudolf van Munster heeft in mei 1513 nog één keer een 
poging ondernomen om alsnog de stad en kasteel Coe-
vorden te veroveren, maar het kasteel leverde hem te veel 
moeilijkheden.
Graaf van Bentheim bracht een verzoening tot stand waar-
bij Rudolf uiteindelijk, weliswaar beroofd van zijn waardig-
heden en bezittingen, kon vertrekken als vrij man.
Zo was de stad Coevorden, stad van strijd, gelijk een kaats-
bal die steeds in andere handen komt van allerlei macht-
hebbers door de eeuwen heen.

Historici hebben een verschillende kijk op wie nou die 
vrouw was, die op het kasteel was achtergelaten. Sommi-
gen beweren dat het de vrouw van Rudolf van Munster 
was, Bawina van Heemstra, anderen beweren dat het de 
onbekende vrouw van één van de landsknechten was. We 
weten het nog steeds niet zeker en er is ook geen beeld 
van haar uiterlijk. Vandaar ook dat het beeld Nomen Nes-
cimus nog geen gezicht heeft.

38

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2008 
werd door wethouder Roeles in Coevorden het 
beeld “Nomen Nescimus” onthuld. Het werk is een 
verbeelding van de onbekende mysterieuze vrouw 
die alleen achterbleef in het Kasteel toen Roelof 
van Munster en zijn gevolg het in 1512 gedwongen 
en heimelijk moesten verlaten. 

Omdat zij de vuren in de haarden constant liet branden en 
in het kasteel lawaai maakte dacht de belegeraar dat de 
vijand nog steeds op het kasteel aanwezig was, terwijl Ru-
dolf van Munster en zijn gevolg intussen allang de benen 
hadden genomen via een tunnel en boomstammen die 
net onder het wateroppervlak waren aangebracht. 

Het beeld is van de hand van kunstenares Marieke Geer-
lings en is gemaakt ter ere van de herdenking van de 600 
jaar stadsrechten-viering. In dat kader van die 600 jaar 
stadsrechten Coevorden werd een oproep gedaan om de 
historie van Coevorden weer tot leven te wekken voor de 
inwoners en bezoekers van Coevorden. Het beeld Nomen 
Nescimus verwijst naar de geschiedenis van het Kasteel in 
Coevorden. 

Deze bijzondere vrouw is iemand om als stad trots op 
te zijn. De kunstenares heeft dit verhaal verbeeld door 
middel van een jurk waarop verschillende voorstellingen 
zijn afgebeeld die verwijzen naar sporen en verhalen die 
vroegere kasteelbewoners hebben achtergelaten. Het 
beeld is in het nieuwe gemeentehuis, het Hof van Coe-
vorden geplaatst. Het beeld heeft geen hoofd omdat de 

naam van de vrouw die het moet voorstellen niet meer in 
archieven te achterhalen is.

Marieke Geerlings vertelt over het maken van het beeld:
“Omdat er veel rechte hoeken in de jurk zaten, heb ik veel 
gebruikt gemaakt van een geodriehoek. Voor de reliëfs 
heb ik veel foto’s van mezelf gemaakt met de zelfontspan-
ner. Als houthakker, boer, tamboer etc. Dan had ik houvast 
voor het boetseren. Voor de kleding uit die tijd heb ik 
kostuumboeken geraadpleegd, voor de wapenuitrusting 
het legermuseum en voor de kleding van bisschoppen, 
het Catarijnenconvent.”

Aan beide zijkanten staan delen van de geschiedenis van 
Coevorden uitgebeeld, te weten: De slag bij Ane, de tocht 
van Mijndert van der Thijnen naar Groningen en de onder-
tekening van de stadsrechten.

Over Bawina van Heemstra:
De bisschoppen van Utrecht hadden eeuwenlang het 
landsheerlijke gezag over Drenthe.
Adolf van Heeckeren, genaamd van Rechteren, heeft van 
het kasteleinschap van Coevorden niet veel plezier gehad. 
Hij moest voortdurend strijd voeren tegen Roelof van 
Munster uit het huis Ruinen. Deze wist zich enige malen, 
dan met geweld, dan met list, van Coevorden meester te 
maken. De bisschop van Utrecht had Adolf van Rechteren 
in 1505 uit zijn ambt ontslagen en zonder vooroverleg 
met de steden Kampen, Deventer en Zwolle, Roelof van 
Munster benoemd tot kastelein en drost. Er kwam zwaar 
protest van de steden en van de vrienden van Adolf van 
Rechteren. Het gaf niets. De drost was de ambtelijk be-
stuurder van Drenthe.

we 
kennen 

haar 
naam 

niet



De Culturele Familiedag was een groot succes. Op dins-
dag 3 mei organiseerden een aantal partners een Cul-
turele Familiedag in Coevorden. Gratis en voor iedereen 
toegankelijk tussen 13.00 en 16.00 uur. Een mooi evene-
ment in het culturele jaar! 

We kijken met een grote glimlach terug op de familiedag: 
naar schatting zijn er meer dan 200 bezoekers geweest.  
Er was van alles te doen: kinderen konden zich laten 
schminken, er waren ballonnen, glitter tattoos, een work-
shop maak en versier je eigen kroon, een 
workshop familiewapens maken, voorle-
zen in de bibliotheek, bezoekers konden 
op de foto in de middeleeuwen (met 
green screen en verkleedkleding), er was 
een speurtocht in het museum, bezoekers 
konden het museum ontdekken met be-
hulp van de praatplaat,  er waren kinder-
kasteelrondleidingen, stadswandelingen én 
op de Weeshuisweide zorgden de buurt-
sportcoaches voor vermaak met Oud- 
Hollandse spelletjes. 

Bij de Historische Vereniging van  
Coevorden konden mensen hun eigen 
familiestamboom ontdekken en maken. 
Daarnaast bood de vereniging een kijkje 
achter de schermen. Bij Het Ambacht 
(in de Gansehof) konden bezoekers een 
eigen tuinkaars maken. Stedelijk Museum 
Coevorden was tussen 13.00 en 16.00 
uur gratis toegankelijk voor publiek in het 
kader van de Familiedag. Pip & Zip (Tippo 

& Jolpo Entertainement) organiseerden de workshops 
en verzorgden het schminken, de ballonnen en de glitter 
tattoos. 

Samenwerkende partijen: Tippo & Jolpo Entertainment | 
Het Ambacht | Buurtsportcoaches Gezond Coevorden | 
Bibliotheek Coevorden | Historische Vereniging Coevor-
den | Stichting ToReCo | Stedelijk Museum Coevorden | 
Coevorden Culturele gemeente | gemeente Coevorden 
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van Mijndert uit en aan het einde van het jaar (december 
1672) verrast het leger van Rabenhaupt de soldaten van de 
Münsterse bisschop. 

Een bijzondere overwinning want Bernhard von Galen 
voelde zich onoverwinnelijk en dacht aan het einde van 
het jaar een mogelijke aanval te voorkomen door wak-
ken in het bevroren water van de gracht te slaan. Op die 
manier konden er geen soldaten meer bij het Kasteel van 
Coevorden komen.

Mijndert van der Thijnen had een plan bedacht om met 
het leger tóch de gracht over te steken: hij liet aan elkaar 
geknoopte biezen matten over de wakken van de grach-
ten leggen, waardoor het leger van Rabenhaupt tóch 
tot het Kasteel kon komen. Binnen korte tijd was de stad 
Coevorden weer in handen van de eigen inwoners. Maar 
het duurde niet lang voordat de bisschop opnieuw de stad 
aanviel. Ook in 1673 blijft het onrustig…

In het museum 
We weten niet hoe Mijndert van der Thijnen eruit heeft 
gezien. We weten bijvoorbeeld wel waar hij woonde, hoe 
zijn gezinssamenstelling eruit zag en dat hij getrouwd was. 
In tegenstelling tot militair commandant Rabenhaupt en 
de Münsterse bisschop is Mijndert van der Thijnen tot op 

de dag van vandaag nog relatief onbekend, terwijl hij zo’n 
belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontzet van Coevor-
den. Als eerbetoon aan de schoolmeester en koster maak-
te kunstenares Diane Brodie een beeltenis van hem. Haar 
werk, het portret van Mijndert, is te zien in het museum. 

In 2022 vieren we het 350- jarig ontzet van Coevorden 
middels een tentoonstelling. We besteden aandacht aan 
de gebeurtenissen en situatie in 1672 en de periode daar-
na. Ook besteden we aandacht aan de vieringen van het 
ontzet door de jaren heen en de (on)bekende helden van 
Coevorden. 

Vanaf 8 oktober is de tentoonstelling ‘De vesting heroverd! 
– 350- jarig ontzet van Coevorden’. 

Tip! Meer weten over het rampjaar in en rondom Coe-
vorden? Ineke den Hollander schreef een boek over het 
rampjaar in het noordoosten van de Republiek getiteld: 
‘Een Schricklijkck Jaer: oorlog van 1672 in het noordoos-
ten van de Republiek’. Onder andere te koop bij de Read-
shop in Coevorden. 

Culturele Familiedag groot succes!

Foto’s door Melissa Luisman en Esselien de Groot. Collage door Stedelijk Museum Coevorden.

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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Multis periculus supersum
Coevorden kent een rijk verleden vol oorlog en wapenge-
kletter: Coevorden was namelijk de toegangspoort naar 
het Noorden. Wie Coevorden bezat, kon zijn opmars ma-
ken naar steden als Groningen. De inwoners hebben zich 
altijd verzet tegen vreemd bewind in de stad. 

De wapenspreuk van Coevorden luidt ‘Multis periculus 
supersum’. Ondanks dat de wapenspreuk in 1672 nog 
niet bestond, zegt dit veel over de Coevordenaren. Multis 

periculus supersum betekent ‘vele gevaren ben ik te boven 
gekomen’. In 1672 laten de Coevordenaren wederom zien 
dat ze hun stad niet zomaar opgeven. 

Een slim en listig plan 
Schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen be-
dacht een slim en listig plan om de stad Coevorden te 
heroveren van het bisschoppelijke leger. Hij vertrekt met 
zijn plan naar Groningen, daar is militair commandant Carl 
von Rabenhaupt gevestigd. Samen werken ze het plan 

1672: Rampjaar voor nederland

1672 is een rampjaar voor Nederland: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land 
reddeloos. Terwijl de Fransen en de Engelsen grote delen van Nederland proberen te veroveren, 

maken de Duitsers hun opmars in het Oosten van Nederland. De Twentse steden zijn binnen no- 
time veroverd en ook Coevorden wordt aangevallen door de beruchte Münsterse bisschop: Bern-

hard von Galen. De bisschop is zelfs zo berucht dat de inwoners verschillende bijnamen voor hem 
verzinnen. De meest bekende bijnaam is toch wel ‘Bommen Berend’. De bisschop gebruikte een 

nieuw soort brandbommen om steden aan te vallen, vandaar zijn bijnaam ‘Bommen Berend’. Te-
gen de brandbommen waren veel steden niet opgewassen. Ook Coevorden, de sterke vestingstad, 

moest zich overgeven. 

Tentoonstelling ‘De vesting heroverd!’ vanaf  
8 oktober te zien in Stedelijk Museum Coevorden

‘De bestorming van Coevorden, 30 december 1672’, door Pieter Wouwerman, 1672-1682, olieverf op doek, collectie Rijksmuseum Amsterdam.



42

Een eigen liedje maken en brengen in Theater Hofpoort was voor veel van de deelnemers van het Levens-
lied-project al een enorme stap. Op 5 mei deed een aantal daar nog een schep bovenop; ze stonden op 
een groot live podium op het Bevrijdingsfestival. Een optreden om nooit te vergeten.

Levensliedzangers op podium Bevrijdingsfestival

Anne van Tiel, Wilmar Janssen, Petra Witting, Berend 
Meijer, Miriam ter Weeme, Monica Smeets, Shännah Ossel 
en Jeanette Croezen speelden drie sets, waarin ze kun 
levensliedje zongen, maar ook ander, vaak eigen, repertoi-
re. Dankzij Anand Blank was er voor sommige nummers 
ook live begeleiding. Bij het podium stond het Cultureel 
Coevorden-paviljoen waarin verschillende projecten van 
de Culturele Gemeente werden gepresenteerd. Het Diver-
siteitsplatform Coevorden voerde mooie gesprekken met 
de bezoekers over toepasselijke thema’s als vrijheid en 
seksualiteit.

Moed
De levenslieddeelnemers hadden er veel zin in, al was het 
soms spannend. Anne geeft het treffend weer: “Ogen, 
oren en aandacht op mij gericht. Ik heb echt gedacht: nu 
weet ik waarom ik liever in mijn atelier zit…”. Maar ze stond 
er wel. Monica noemt het een feestje. “Meedoen aan het 
levenslied was voor mij een avontuur met vertrouwen cre-
ativiteit en moed. Samen met andere zangers ondersteund 
door professionals; een feestje om mee te doen.”

Leuke club
Berend had pech bij de eerste set. “Het was een geweldi-
ge ervaring om dit mee te mogen maken. Een leuke club 
mensen om je heen, die er allemaal stuk voor stuk van ge-
noten. Zenuwen had ik niet echt, maar wat me het meest 
is bijgebleven is dat de muziekband er halverwege mee 
stopte. Daar sta je dan.” Gelukkig had Roelie de orkest-
band nog op haar laptop staan en kwam het voor Berend 
helemaal goed. 

Bevrijdend
Wilmar beschrijft de symboliek van het zingen van haar 
levenslied op het Bevrijdingsfestival. “Te mogen zijn wie 
je bent, dat kan niet altijd in vrijheid. Meedoen had een 
dubbele lading: een wat beangstigende, want zingen op 
zo’n groot festival als amateur zangeres is nogal wat. Maar 
ook zo bevrijdend, omdat het kan en mag. Het was in alles 
dat waar het thema over ging: gewoon vanuit jezelf, jezelf 
zijn.”

Primeur voor Drents Jeugdorkest

foto’s: Matthijs Jonker

Daar zaten ze dan, op het hoofdpodium van  
het Bevrijdingsfestival in Assen, het ruim 50  
amateurmuzikanten tellende Drents Jeugdorkest. 
Het jonge, dynamische orkest vol met enthousiaste 
en getalenteerde jongeren had de eer het muziek-
stuk ‘Bommen Berend’ van componist Jan de Haan 
voor het eerst op te voeren voor publiek. Een  
initiatief van Coevorden Culturele Gemeente. 

De compositie gaat over de oorlog in 1672 en de over-
winningen op de bisschop van Münster in Groningen en 
Coevorden, in de volksmond Bommen Berend genoemd. 
Het is de amateurversie van de grote compositie van het 
theaterconcert Bommen Berend dat op 25 en 26 augus-
tus in Coevorden en op 28 augustus in Groningen wordt 
opgevoerd. 

De organisatie van het bevrijdingsfestival kon eindelijk, na 
drie jaar, weer uitpakken op 5 mei. Het was dan ook een 
zeer geslaagde editie waarbij het weer volledig meewerk-
te. Met een heerlijke temperatuur en een lekker zonnetje 
was het genieten geblazen op het terrein aan de Baggel-
huizerplas. 

Speciaal voor de gelegenheid was gastdirigent majoor  
Tijmen Botma, chef dirigent van de Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso ‘aanwezig. Hij leidde het orkest 
door het veertien minuten durende muziekstuk. 
Het Drents Jeugdorkest speelde daarna ook andere  
schitterende werken onder leiding van haar eigen dirigent 
Arjan Dunning. 

Opnames van de compositie zijn gemaakt door de  
KMKJWF. Deze zijn te beluisteren via YouTube. 
Bladmuziek van het stuk voor harmonie en fanfare orkes-
ten is kosteloos te downloaden via Klankwijzer, de site van 
de Koniklijke Nederlandse Muziek organisatie (KNMO).   
https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/ 
highlights-uit-bommen-berend-gratis-voor- 
amateurorkesten/eccbac326adf. 



Kunstwerk uitgelicht

Demeter
In de loop der eeuwen heeft Zweeloo vele kunstenaars  
gekend, die Zweeloo bezochten of er zelfs een tijdlang 
woonden. Ze schilderden mooie dorpsgezichten, dichtten 
over het dorp en maakten beelden die nu nog het dorp  
sieren. Van Gogh en Lieberman schilderden en tekenden  
in het dorp. Wandelend door het dorp komt men veel  
gedichtenborden tegen met gedichten van Drentse dichters. 
Zittend op de Marchien Eisingbank heeft men een fraai zicht 
op het kerkje van Zweeloo. Marchien Eising schrijfster van 
onder meer kinderboeken kreeg in 1966 de Culturele Prijs 
van Drenthe. Op haar bank een bronzen plaatje met de tekst: 
Wat het leven leerde, schreef zie deel, Marchien Eising, kind 
van Zweel. Op een aantal locaties staan bijzondere beelden, 
waarvan Demeter er een is. De beelden, de schilderijen en  
de gedichten maken Zweeloo al jarenlang een dorp van 
kunstenaars, een bezoek waard.

Met godin Demeter in het Klooster gaat het goed met ons.
Zij brengt ons vruchtbaarheid en overvloed.

De bewoners van het Klooster geven met deze tekst, aan-
gebracht op een brede plank, aan dat ze bijzonder trots zijn 
op Demeter. Het beeld is een geschenk van de gezamenlijke 
acht Zuidenveldgemeenten aan de tentoonstellingsver-
eniging ‘Het Zuidenveld’ ter gelegenheid van haar 50-jarig 
bestaan. Demeter zorgt als godin van het graan, de landbouw 
en de vruchten voor het voedsel, maar ze is ook de godin 
van de orde en de wetten (de burgerlijke orde). Het beeld is 
vanwege de symboliek een passend geschenk voor een land-
bouwtentoonstellingsvereniging. In 1970 tijdens het 50-jarig 
bestaan mocht Zweeloo het Zuidenveld organiseren, vandaar 
dat het beeld in Zweeloo staat. Het beeld kreeg een plaatsje 
bij het gemeentehuis. Toen het gemeentehuis en bijbeho-
rende gebouwen na de gemeentelijke herindeling werden 
verkocht, vergat men het beeld te verplaatsen. Zo werd de 
koper van een gemeentelijke gebouw ook eigenaar van het 
beeld. In 2010 heeft de gemeente Coevorden het beeld 
teruggekocht. Het beeld van Wladimir de Vries kreeg toen 
een plaatsje op een brinkje aan het Klooster. Wladimir de 
Vries was een veelzijdig kunstenaar. Zijn werk bestaat onder 
meer uit gevelstenen, mozaïeken, verzetsmonumenten en 
vrijstaande beelden. Zijn werk is vooral in de noordelijke pro-
vincies te bewonderen en dan met name in de stad Gronin-
gen. De Vries maakte veel naaktbeelden, waarbij de armen, 
benen, billen en borsten extra stevig waren. De Vries: “Bij een 
beeld in de openbare ruimte moet je de diverse onderdelen 
extra stevig aanzetten, anders wordt het een zo’n ielig beeld.” 
Soms leidde dat een relletje zoals met het beeld Landbouw 
en veeteelt op de vernieuwde Herenbrug in Groningen. Men 
vond dat De Vries het beeld moest aanpassen. Hij beloofde 
dat, maar deed het niet. Bij de Groningers is dit beeld beter 
bekend als ‘Blote Bet’.

De korenaren bij het beeld Demeter symboliseren de land-
bouw. Vandaar dat het beeld ook wel, Meisje in het koren ge-
noemd wordt. Ga eens naar Zweeloo en bewonder het beeld 
en ook de andere kunstwerken, loop de gedichtenroute en 
bekijk de schilderijen die u in Zweeloo, Aalden en Meppen 
aantreft. Het is zeer de moeite waard. 

Titel van het beeld Demeter of Meisje in het koren
Kunstenaar  Wladimir de Vries
Materiaal  natuursteen
Afmetingen  hoog - 120 cm
   breed- 60 cm
Locatie   Aan het Klooster in Zweeloo
Plaatsing  2010

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.

Rood-broene spinde oet het verleden
Oes Zweeler kerkien – ok in ’t heden
Mystieke zaodschuur veur gebeden

Deur Rome’s priesters weur’s inzegend
Vincent van Gogh  die hef dei tekend
De boerschup met en op die rekend
   
 uit de bundel:  Al wat ik zag, van Roel Reijntjes     
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Tegen half acht de volgende dag gingen de verkenners 
over de Hondsrug richting Assen. Bij het Deurzerdiep 
verbaasden ze zich over het ‘Poepenhemeltje’. Wat is dat 
toch? En kijk daar linksonder, dat is toch Christoph Ber-
nard van Galen? Beter bekend als Bommen Berend? Hier 
hebben mogelijk de restanten van de oude schans gele-
gen. Het zou gebouwd zijn tijdens de belegering van de 
stad Groningen in 1672. Ook werd ‘poep’ wel gebruikt als 
scheldwoord voor de Duitser.

Na 50 km werden de verkenners van harte welkom gehe-
ten door Berend Botje in Zuidlaren. Op ‘t Olle Stee wer-
den ze getrakteerd op een Bommen Berend biertje, een 
Berend Botje borrelplank en een optreden van het splin-
ternieuwe draaiorgel van Draaiorgelbedrijf Joris ten Have . 
De voetjes kregen na de tocht een welverdiend bruisbadje. 

Nog even deurbieten…. De laatste dag was de vermoei-
endste. Al om vier uur in de ochtend werd er weer gelo-
pen. Via Groningen voerde de route naar de eindbestem-
ming in Leek. In Groningen werd stil gestaan bij het portret 
van Carl von Rabenhaupt en de gedenkplaat ‘Groningen 
constant, behoudt van ‘t landt’. 

Vertrokken de wandelaars met tromgeroffel uit Coevor-
den, ook bij aankomst in Nienoord tegen één uur in de 
middag werden zij door de Schutterij van Coevorden op 
deze manier verwelkomd. In elke finishplaats werd de 
vrijheidsoorkonde uitgereikt. Na een toost met Bommen 
Berend bier, kreeg ook Leek het certificaat. De familie 
Sickinghe ontving het boek. Het decor werd gevormd 
door enkele tanks van Defensie uit het Johan Willem Friso 
Regiment, de voorloper van het regiment waarvan nu 
portretten van veldheren uit 1672 in De Borg in Nienoord 
te zien zijn.

Wil je ook wandelen in de voetsporen van de legers en 
helden van toen en ervaren hoe het er 350 jaar geleden 

aan toe ging? Dat kan tijdens De Tocht van Bommen Be-
rend van Coevorden naar Groningen, op 27 en 28 augus-
tus. Deze wordt georganiseerd door de makers van Tocht 
om de Noord. Inschrijven kan via www.todn.nl.
De hele route is 110 km en kan in twee dagen worden 
afgelegd. Je kan ook voor kortere afstanden kiezen.

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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In de middag van donderdag 2 juni werd in de Hervomde 
Kerk in Coevorden het eerste exemplaar van het boek ‘Een 
Schricklijck Jaer’ uitgereikt. Het boek gaat over de oorlog 
in 1672 in het noorden van de Republiek. Een exemplaar 
hebben de wandelaars in ontvangst genomen van wet-
houder Bea Meppelink-De Jager en meegenomen op hun 
tocht. Na drie dagen wandelen werd het boek bij Borg en 
Rijtuigmuseum Nienoord in Leek (GR) overhandigd aan 
Feyo en Rembt Sickinghe, nazaten van strijders uit 1672 
die hebben gevochten voor onze vrijheid. 

De wandelaars kregen bij vertrek ook een oude platte-
grond mee om de route te kunnen volgen. Verder ont-
vingen ze uit handen van de wethouder een hoed met 
strohalm; daarmee zijn ze te herkennen als de bevrijders. 
Net als de soldaten, officieren, artilleristen en vrijwilligers 
uit die tijd. 

Onderweg kwamen de voorlopers verschillende herinne-
ringen uit 1672 tegen zoals bij de dorpskerk in Dalen. Hier 
moesten de preekstoel, ramen, banken en bijbels in de 
kerk het ontgelden toen de kerk tot kazerne en hooiopslag 
werd omgebouwd. De Münsterse soldaten vielen ook de 
predikant en zijn vrouw aan. Zij stalen al hun bezittingen 
en vernielden de huisraad. De huidige preekstoel is in 1673 
gebouwd nadat de vorige door Münsterse troepen van 
Bisschop Bernard van Galen in 1672 was vernield. Ook uit 
die tijd dateert de herenbank van Schulte Böttichius.

Donderdag 2 juni eindigde de dag na 35 km in Valthe.  
De dinsdag daarop, op 7 juni, ging daar de eerste spade  
de grond in voor de terugkeer van de Valtherschans. 
Deze is van oorsprong gebouwd omstreeks 1621 langs 
de Valtherdijk en maakt deel uit van de noord-oostelijke 
verdedigingslinie van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Wandelaars van De Opmars kregen in het 
dorpshuis van Valthe alvast uitleg over dit mooie project 
dat de contouren van de Valtherschans in fases terug zal 
brengen. 

Tocht van Bommen Berend
Op 2 juni verkenden vier wandelaars alvast de Tocht van Bommen Berend van Coevorden naar Gronin-
gen. Onder prachtige weersomstandigheden en in een goede sfeer hebben de verkenners de zintuigen 

getest op deze ontdekkingstocht die De Opmars werd genoemd. 



seld met momenten van reflectie. Het stuk begint 
met het vertrouwen in de overwinning, wat al snel 
omslaat naar de wanhoop en afschuw van de strijd 
en eindigt in hoop voor vrede.

TAM staat voor alles waar we voor staan: vrijheid, ver-
binding, tolerantie en alles waar we niet voor staan; 
onderdrukking, discriminatie.

Voorafgaand aan The Armed Man zal een hele 
speciale gast de avond openen. Dit is Arjan Erkel, 
de meeste mensen kennen hem vast. In 2002 werd 
hij tijdens zijn werk voor Artsen zondere Grenzen in 
Dagestan ontvoerd door moslimrebellen. Bijna twee 
jaar lang is hij gevangengenomen. Arjan heeft een 
inspirerend verhaal waarmee hij al in diverse theaters 
heeft gestaan. Zijn verhaal over leven, dood, vriend-
schap én muziek laat hij in november 2022 horen in 
Oosterhesselen.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor The Armed Man start op 1 juli 
a.s. via de website van muziekvereniging Excelsior 
Oosterhesselen (www.excelsioroosterhesselen.nl) 
en bij Spar Robben in Oosterhesselen. Kaarten zijn 
€27,50 per stuk.

De uitvoeringen zijn op donderdag 3 november,  
vrijdag 4 november en zaterdag 5 november om 
20.00 uur. Op zondag 6 november start de  
voorstelling om 14.30 uur.  
Locatie: sporthal de Goorn, Oosterhesselen.

The Armed Man

De uitvoering van The Armed Man stond al langer 
op het wensenlijstje van muziekvereniging Excelsior 
Oosterhesselen. Met de saamhorigheid van orkest, 
koor en spelers in de Toorn van Thunaer nog in 
het achterhoofd, besloten we voorzichtig de vraag 
te droppen bij de koorleden of men ervoor voelde 
het werk van Karl Jenkins samen uit te voeren. Het 
idee werd met enthousiasme ontvangen. Ook al 
ging iedere vergelijking met de Toorn van Thunaer 
mank, het idee om wederom samen te werken en 
iets moois neer te zetten maakte dat velen hun 
medewerking toezegden. Ongeveer 100 zangers en 
zangeressen wilden met ons de uitdaging aan gaan 
om deze vredesmis uit te voeren.

We hadden dit werk graag in het kader van de fees-
telijkheden rond 75 jaar bevrijding willen uitvoeren, 
maar helaas gooiden de corona maatregelen roet 
in het eten en moest de uitvoering ervan worden 

uitgesteld, maar gelukkig komt van uitstel geen afstel 
en we zijn blij dat we u kunnen meedelen dat we van 
3 t/m 6 november 2022 deze vredes mis ten gehore 
gaan brengen.

Wat kunt u verwachten van The Armed Man?
Dit prachtige muziekstuk, is in essentie een anti-oor-
log stuk, gebaseerd op de katholieke mis. De mis 
(Mass For Peace) bestaat uit dertien delen. Zang, 
muziek en beelden vertellen het verhaal over wat 
vrede heeft gekost en hoe belangrijk het is deze te 
behouden.

Hierbij worden delen uit een mis afgewisseld met op 
muziek gezette literaire teksten en gebeden uit de 
hele wereld. Deze teksten gaan over oorlog en ge-
weld, de gevolgen hiervan, en de hoop op duurzame 
vrede. The armed man neemt de luisteraar en kijker 
mee in de groeiende dreiging van oorlog, afgewis-

THE ARMED MAN
The Armed Man, A Mass for Peace (mis voor de vrede) is een compositie voor solisten, koor en orkest 

van componist Karl Jenkins. Hij schreef dit stuk voor het Royal Armouries Museum ter gelegenheid van 
de feesten naar aanleiding van het nieuwe millennium en het werd voor het eerst uitgevoerd op 25 April 
2000 in Londen. Het werk werd opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo crisis. Jenkins kon des-

tijds niet bevroeden hoe actueel deze mis anno 2022 kon zijn.
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Van het bekende verhaal van burgemeester de Kock tot 
verhalen over het verenigingsleven, de middenstand, 
jeugdsoos Paparazzo en veehandelaar Hans Lugies. Ook 
werd op één van de locaties het ‘Krasse Verhaal’ van 
Hanna Bos getoond. Dit is één van de verhalen die lokale 
omroep ZO!34 samen met de gemeente Coevorden als 
mini-documentaire uitbrengt. Muziekvereniging Excelsior 
bracht het muzikale verhaal Tales of the Mark; speciaal 
geschreven over de omgeving Oosterhesselen. 
Hesselen Cultureel hoopte met deze verhalen inwoners 
te inspireren tot het schrijven van een gedicht. Voor wie 
graag tips wilde voor het schrijven, was er een workshop 
‘Woordkunst’.

Scholen
Leerlingen van basisschool de Woert en het Esdalcollege 
kregen in de weken voorafgaand aan de dag al een aantal 
verhalen te horen in de klas. Zij maakten al gedichten, te-
keningen en verhaaltjes en presenteerden die de 28e mei 
aan het publiek

Enthousiasme
Ruim 200 bezoekers bezochten het evenement. Enthou-
siaste reacties, herinneringen en herkenning bij de bezoe-
kers. Er werd  nog lang nagepraat onder het genot van 
een drankje en muziek op de Brink. 

Gedichten
Het bestuur van Hesselen Cultureel ontvangt graag ge-
dichten over Oosterhesselen, Gees en Zwinderen, al dan 
niet gebaseerd op de vertelde verhalen. Alle ingestuurde 
gedichten worden verzameld en beoordeeld door een 
jury. De mooiste exemplaren komen in een boekje, die op 
3 september wordt gepresenteerd.
Insturen kan naar info@hesselencultureel.nl

Tweede bijeenkomst
Op zaterdag 3 september vindt deel twee van “Rondom 
de oude Toren” plaats. De gedichtenbundel wordt dan 
gepresenteerd en er is wederom muziek. 
Op www.hesselencultureel.nl staat meer informatie. 

“Rondom de Oude Toren” groot succes
De stichting Hesselen Cultureel uit Oosterhesselen organiseerde op 28 mei het eerste deel van het  

project “Rondom de Oude Toren”. Waar de stichting normaal gesproken alleen op de zondagmiddag  
concerten in de kerk organiseert, wilde het bestuur in het Culturele jaar iets extra’s brengen. Geheel 

passend bij het thema “Verbonden in Verhalen”, werden verhalen de verbindende factor. Al opgetekende 
verhalen, maar ook nieuwe. Met dank aan een aantal inwoners die speciaal voor deze gelegenheid  
verhalen schreven én vertelden. Zeven locaties rondom de kerk, zeven verhalen, zeven sprekers. 
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1672 uitmuntend herdacht
Op vrijdag 26 augustus is de Koninklijke Nederlandsche Munt (KNM) te gast in Coevorden. Reden 
voor het bezoek is de ceremoniële herslag van de herdenkingspenning van 1672

Groningen en Coevorden krijgen gezamenlijk een nieuwe penning! Burgemeester Renze Bergsma van Coevorden 
heeft de eer de eerste slag te verrichten samen met generaal-majoor R.J. Jeulink, Plaatsvervangend Commandant 

Landstrijdkrachten. De KNM zorgt dat de indrukwekkende historische slingerpers van 
meer dan 2.500 kilogram hiervoor naar Coevorden komt. 

Tegelijkertijd met de eerste slag van deze herdenkingspenning, 
wordt een nieuwe munt gelanceerd. Dat is de 

Zilveren Dukaat ‘Kasteel Coevorden’ 2022

De Zilveren Dukaat is geslagen door de Koninklijke 
Nederlandsche Munt. Deze wordt uitgereikt door 

muntmeester Bert van Ravenswaaij aan de eige-
naren van het Kasteel Coevorden, de heren J. 

en B. Woldring. Ook deze munt komt uit ter 
gelegenheid van de herdenking van 350 

jaar Coevordens Ontzet. 

Plaats en tijd van handeling zijn: 

Vrijdag 26 augustus, om 16.00 uur
bij het Kasteel te Coevorden. 

Vanzelfsprekend heeft de gemeente 
hiervoor gasten uitgenodigd, maar 
de ceremonie is door iedereen te 
volgen. Kom dus gerust naar het 
Kasteel in Coevorden om deze his-
torische momenten bij te wonen. 

In het rampjaar 1672 was het volk redeloos, de regering 
radeloos en het land reddeloos. Van drie kanten werd de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen. 
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 brak de bis-
schop daarom de belegering af: een eerste overwinning 
voor de Republiek. Meteen werden plannen gemaakt voor 
de bevrijding van Coevorden. In december werd Coevor-
den, met een list van Mijndert van der Thijnen, door het 
leger van de Groningse bevelhebber Rabenhaupt ingeno-
men. Een grootse overwinning voor de Republiek. 

Om deze wapenfeiten te vieren werd er in 1672 een ge-
denkpenning geslagen. Groningen en Coevorden hadden 
een gedeelde vijand (Bommen Berend) en een gedeelde 
held (Rabenhaupt). Dat toonden ze op een gedeelde 
munt. De beide steden hebben een gedeelde identiteit 
ontwikkeld die al 350 jaar standhoudt. 

Niet alleen in 1672 is een herdenkingspenning uitgebracht, 
ook in 1773 (een jaar later in verband met een financieel 
tekort), in 1872, in 1922 en 1972.

In 2022 kunnen we niet achterblijven. Om de gedeelde 
geschiedenis te belichten en die oude traditie te bena-
drukken, is gekozen voor een herslag van de penning uit 
1672. 

De penning uit 1672
Op de voorzijde staat het beleg van Groningen door de 
troepen van de bisschop van Münster en de aartsbisschop 
van Keulen. Op de keerzijde staat de bevrijding van Coe-
vorden door de troepen van Rabenhaupt. Hiermee wordt 
gelijk de band tussen Groningen en Coevorden benoemd. 
Het opschrift luidt: ‘COEVORDEN.MET.STORMER.HAND.
INGENO.DEN.20.DECE.1672. Hoewel wij het ontzet van 
Coevorden dateren op 30 december is de datum op de 
penning 20 december. In 1701 is het noorden van Neder-
land overgegaan van de juliaanse kalender naar de grego-
riaanse kalender. Hier zit een verschil in van ongeveer 
10-13 dagen. 

Exclusieve set
De Herslag van de Herdenkingspenning van 1672 komt 
uit in een oplage van 350 stuks. Deze wordt uitsluitend 
geleverd in een exclusieve set, samen met de Zilveren Du-
kaat ‘Kasteel Fraeylemaborg’ 2022 en de Zilveren Dukaat 
‘Kasteel Coevorden’ 2022. De prijs is nog niet bekend. 
Deze set is vanaf 26 augustus 2022 online te koop bij de 
Nederlandse munt, via www.knm.nl.  

Over de Herslag van de herdenkingspenning van 1672

De Zilveren Dukaat wordt geslagen in opdracht van 
het ministerie van Financiën en verschijnt als verzame-
laarsmunt. De uitgifte met het Kasteel Coevorden is on-
derdeel van de lopende serie ‘Nederlandse kastelen’. 

Op de voorzijde van de munt staan het Kasteel Coevorden 
en veldmaarschalk Godard van Reede als de geharnaste 
ridder. Nu heeft Godard waarschijnlijk nooit Kasteel Coe-
vorden bezocht, maar de Muntwet bepaalt dat op iedere 
Zilveren Dukaat een ridder afgebeeld dient te worden met 
voor het linkerbeen een schild met het provinciewapen. 
Godard van Reede (1644-1703) kruipt in het harnas van 
de ridder in de gehele serie ‘Nederlandse kastelen’. De 
historische ridder heeft niet alleen in Nederland deelgeno-
men aan veldslagen, maar is ook bekend van zijn militaire 
verdiensten in het Verenigd Koninkrijk. 

Voor zijn linkerbeen staat het wapen van de Provincie 
Drenthe. Het opschrift op deze zijde luidt: ‘MO.NO.ARG.
REG.BELGII’. Dat is de afkorting van het Latijnse ‘Moneta 
Nova Argenta Regni Belgii’: Nieuwe Zilveren Munt van het 
Koninkrijk der Nederlanden’. 
Op de keerzijde staat het Rijkswapen met de Koninklijke 
Kroon tussen de cijfers van het jaartal. Het opschrift luidt: 
‘CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT’, Eendracht maakt 
macht. Ook staat op de keerzijde het munthuis- en munt-
meesterteken. 

De Zilveren Dukaat met daarop het Kasteel Coevorden is 
vanaf 26 augustus 2022 online te koop bij de Nederlandse 
munt, via www.knm.nl. De munt komt uit in een totale 
oplage van 2000 stuks en kost €54,95.

Over de Zilveren Dukaat ‘Kasteel Coevorden’

Bestel de 
munten vanaf 

26 augustus via 
www.knm.nl

350 Jaar Ontzet van Coevorden
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Kunstenaar uitgelicht

In het kort:
Harm Dijkstra werkt als vakleraar muziek aan 
de Thriantaschool in Emmen. Het is een school 
voor speciaal (voortgezet) onderwijs (SO) met 
ongeveer 150 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 
20 jaar. Hij schrijft liedteksten en toneelstukken, 
presenteert bij RTV Drenthe en is de helft van 
Harm & Roelof.

Wat is de kunstenaar in Harm die zich uit in het duo ‘Harm 
en Roelof’? “Ik denk dat dat begint met goed observeren, 
dingen zien en daarna relativeren zodat je er een mooi 
lied van kan maken. Neem als voorbeeld corona. Dat was 
voor iedereen een moeilijke tijd. Ik kon bijvoorbeeld mijn 
zieke moeder niet bezoeken.” 

Het komt me niet aanwaaien
“Maar die tijd heeft ook goede dingen opgeleverd. Je had 
meer tijd voor elkaar, mensen gingen meer wandelen, 
veel tuintjes lagen er weer netjes bij. Als je die voors en 
tegens kunt verwoorden en op muziek zetten, dan is dat 
wel de kunstenaar in mij, denk ik. Al is het zeker niet zo dat 
me dat komt aanwaaien hoor. Ik moet er wel voor gaan 
zitten.”

Puzzelstukjes
Op dit moment is het duo al bezig om materiaal te  
schrijven voor de eindejaarsconference van 2022. Hoe 
gaat dat in zijn werk? “De oorlog in de Oekraïne is  
natuurlijk erg actueel. Daar loop je gedurende de dag dan 
wat over te malen en vormen zich teksten in je hoofd. Als 
ik de geest krijg, vallen die teksten dan als puzzelstukjes in 
elkaar. Dat is fijn als het zo gaat en ik kan dan ook zomaar 
een hele middag bezig zijn. De tijd vliegt dan voorbij.”

Als ik de geest 
krijg, vallen die 
teksten dan als 
puzzelstukjes in 
elkaar’
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Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer (beide van 
1961) uit Sleen vormen al 36 jaar het Drentstalige 
cabaretduo ‘Harm en Roelof ’. Samen zingen doen 
ze vanaf hun achtste jaar bij het kinderkoor van 
de zangvereniging in Sleen. Hun theateroptredens 
zijn een mengeling van actuele zaken die op  
muzikale wijze de revue passeren. Met een lach  
en een traan en, uiteraard, in het Drents. 

Weej nog wal….  
Weej nog wal hoe zacht de winter was in Januari?

Hoe in februari al   de bos naor lente reuk?
Drie week later zat het hiele land in de penarie.

Maar de liester zung zien mooiste lied boven in de beuk.

Zagen ij ok de eerste boerenzwalfies boven ’t water?
Heurden ij ok de wulp weer roepen, achter in de mao?

Weej nog daw al pinksterbloemen zagen  twie week later?
Hoe de eerste peulties smuken?  En de eerste slao? 

Weej nog wal, die aovond, dat de maon zo helder straalde?
En wij naor de sterren keken, hiel dicht bij mekaar?

Weej nog dat ik je toen nog een warme deken haalde?
En wij wuren gien enkel vliegtuug in de lucht gewaar.

Kuj je nog herinnern wat er in die nacht gebeurde?
Weej nog wal hoe mooi dat was, hoe heftig en hoe puur?

En dat jij, ik sluup al host, een nachtegaaltie heurde,
In de doodse stilte van dat nachtelijke uur?

Weej nog van de dreugte in de warme zommermaonden?
en de hiete zun oes alle energie ontnam?

Weej nog van die aovonds daw oes in Zuud-Frankriek waanden
en der host gien ende an de lange zommer kwam?

Weej nog van de regen, en hoe opgelucht wij waren?
Weej nog hoe het daornao reuk, zo heerlijk zuut en loom?

Kun ik maar veur altied die herinnering bewaren.
Net zo as de jam van alle proemen  an oez‘ boom.

Weej nog van die veule aovonds, fijn met oes twie-beide ?
Lekker bij de kachel, met een film of met een boek?

Hoe ik dan, in alle rust, tomatensoep bereidde.
Of dat ‘t hiele hoes zo lekker reuk naor gemberkoek.

Weej nog van die mooie aovonds,  boeten bij het vuurtie?
Vaak met goeie vrienden, soms tot hiel diep in de nacht.

Dat wij dan nog whisky drunken in dat leste uurtie.
En wat hebt wij wal ies onbedaarlijk samen lacht!

Kuj je nog herinnern hoe de harfst de bomen kleurde?
Dat er zoveul ekkels waren?  En peren bovenal?

Weej dan ok nog hoe de heide in augustus geurde?
En hoe fijn de hunnig smuuk oet Harm zien iemenstal?

Weej nog al die aovonds dat wij lupen deur de velden?
Hoe wij dan geneuten van de undergaonde zun?

Ok al haar het neis nog zoveul narigheid te melden,
God, wat waren wij bliede dat oes hoes in Drenthe stun!

( uit de oudejaarsconference van Harm en Roelof ’20-’21  Tekst: Harm Dijkstra.)
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Cultuurmagazine Coevorden verschijnt vijf keer in de 
periode juli 2021-december 2022, waarin de gemeente 
Coevorden Culturele Gemeente van de provincie  
Drenthe is. 
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