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Met mistige ochtenden en dalende  
temperaturen nemen we nu echt afscheid 
van de zomer. Maar wat een mooie zomer 
was het! Vol culturele ontmoetingen en 
verbindingen. Een zomer waarin we weer 
naar mooie festivals konden en bijzondere 
concerten. Een zomer waarin we verha-
len deelden in de vorm van gedichten en 
kunst. Waarin gewandeld en gefietst werd 
in onze mooie regio.

Wat heb ik genoten van het Bommen Berend 
concert. Een mooi verhaal over de geschiedenis 
van Coevorden met prachtige muziek en goede 
acteurs. Met een volle tribune en veel publiek op 
kleedjes naast de vaart was ook het concert bij 
de brug in Zwinderen een groot succes. Maar 
ook met jubileumeditie van Sweelpop, de Garnizoensdagen en zoveel meer 
mooie activiteiten konden we ons culturele hart ophalen en elkaar ontmoeten. 
In dit vijfde magazine van Cultureel Coevorden vindt u weer mooie terugblikken 
op de afgelopen periode. 

En met de zomer achter ons, komt ook het einde van het culturele jaar in zicht. 
Maar dat betekent niet dat we al klaar zijn. Er komen nog een aantal bijzondere 
activiteiten aan. Bijvoorbeeld de concerten van The Armed Man (zie blz. 26) in 
november en het theaterstuk ‘Het ontzet van Coevorden’ (zie blz. 24) in decem-
ber. En het prachtige kunstproject Souvenir (zie blz. 53). Ik kijk er naar uit!

Het was de bedoeling om in het culturele jaar vijf magazines te maken over alle 
culturele activiteiten in de gemeente. De vijfde editie hebt u nu voor u. Maar 
het is nog niet af. Tot we het symbolische stokje overdragen aan de volgende 
culturele gemeente, De Wolden, hebben we nog genoeg om te vertellen en te 
laten zien. Daarom komt er begin 2023 nog een zesde en laatste nummer van 
dit magazine. Over de laatste mooie activiteiten en de hoogtepunten van ons 
culturele jaar. 

Ik hoop u dit najaar nog te zien bij een van de mooie activiteiten die we hier in 
de gemeente Coevorden te bieden hebben! 

Bea Meppelink
Wethouder gemeente Coevorden

een mooie zomer
In deze editieInhoud

4 Voltreffer
Bommen Berend concerten KMKJWF groot succes

10  Strip Herman Roozen
Speciaal voor het culturele jaar

11 Programma
Wat gaat er nog gebeuren in de komende maanden?

 
12 Kunstenaar Uitgelicht

Andy Nijmeijer

14 Een muntverzamelwaardig jaar
Alexander Moes over een bijzondere penning

 
16 Van De Kiel tot Steenwijksmoer

Pad-in-de-kijker-weekenden

 
20 In de voetstappen van Bommen Berend

Verslag van de Tocht van Bommen Berend

24 Het Ontzet van Coevorden
Het ontstaan van een theaterstuk

26 The Armed Man
Speciaal concert Excelsior met Arjan Erkel

28 Sweelpop 40 jaar
Met een top jubileumeditie

30 Reuring in de Veste
In Coevorden, stad van strijd

31    Expositie Harm Eggens
        Te zien in de Kunstenaarsherberg in Zweeloo

32    Rondom de oude toren
        Cultuur in Oosterhesselen

Cultuurweekend in Gees 33
Pad-in-de-kijker

Sprookjesachtige sfeer 34
Bij Concert bij de Brug in Zwinderen

 
Lof der Verpleegkunst 36
Bijzondere expositie in Meppen

Iedereen heeft talent 38
Vind het bij Talentencentrum Coevorden

NTR filmt in Coevorden                          39
Rampjaar in beeld op NPO2

Hoe breng je het archief tot leven? 40
Educatieworkshops van Digital Art Factory

Op zoek naar keien  42
Geopark de Hondsrug

De vesting heroverd! 44
Nieuws van Stedelijk Museum Coevorden

 
Kunstwerk uitgelicht                          46
De Ziener in Sleen

De slag om Coevorden 48
Een weekend lang terug in de tijd

Van Ganzen tot Geesje  50
De geschiedenis van de Ganzenmarkt

Dag van de Stripmaker 53
Voor de tweede keer in Coevorden

Kunstproject Souvenir 53
Tentoonstelling opent 3 december 

Kunstenaar uitgelicht 54
Dichtkunst uit Oosterhesselen

Colofon 56

4 12

39
36

282 3



554 5

Voltreffer
Bommen Berend concerten KMKJWF groot succes

4 5



6

Verbonden in het verhaal van 1672
Voor de herdenking van het rampjaar 1672 werd al in 
een vroeg stadium vanuit de geschiedenis de link met de 
steden Groningen en Münster gelegd, én met defensie. 
Samen waren we verbonden in het verhaal van 1672. In 
dat jaar voerde Bernhard von Galen, de bisschop van 
Münster, oorlog op diverse plekken in de provincie Over-
ijssel en in de steden Coevorden en Groningen. Deze 
steden kregen door het ontzet onder leiding van generaal 
Rabanhaupt hun vrijheid terug. Von Galen, door het volk 
Bommen Berend genoemd, droop af. In Coevorden was 
daarin nog een grote heldenrol weggelegd voor koster en 
schoolmeester Mijndert van der Thijnen. 

In 1972 werd 300 jaar Ontzet gevierd met een grote 
taptoe in het Van Heutszpark met onder andere de Johan 
Willem Friso Kapel uit Assen. Een dergelijke samenwerking 
zou vast weer mooi kunnen worden, was mijn idee. Bij-
voorbeeld met een grote compositie die de gebeurtenis-
sen van Coevorden en Groningen muzikaal zou vertellen 
en met zangers erbij, in een theatrale setting. 

Samenwerking met de landmacht
In het najaar van 2019 zocht ik contact met de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF), met produ-
cent Rob Sloekers van het impresariaat militaire muziek. 
Rob was gelijk enthousiast, al wilde hij nog wel even de 
geschiedenis bestuderen voordat definitief medewerking 
werd toegezegd. Daarna volgden vele overleggen, vooral 
met Rob, maar ook met de commandant van het orkest 
majoor Pieter Kusters. 
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In 2019 begon mijn avontuur bij de gemeente Coevorden als projectleider Culturele Gemeente. 
De pijlers Verbinden, Versterken, Verhalen en Vieren waren al eerder bepaald, net als de op-
dracht om de herdenking en viering van 350 jaar Ontzet in de activiteiten mee te nemen. Als 
kernteam kozen we al snel voor het thema ‘Verbonden in Verhalen’. Plannen werden gesmeed 

en als pakket ingediend bij de provincie Drenthe. Het was inmiddels januari 2020. 

een muzikaal spektakel

Creatief team en cast
Corona of niet, de plannenmakerij ging in het voorjaar van 
2020 gewoon door. Via de chef-dirigent van de KMKJWF, 
Tijmen Botma, werd contact gelegd met componist Jan 
de Haan uit Oranjewoud die de opdracht kreeg een stuk 
van zo’n anderhalf uur te componeren. Voor het libretto 
werd een scriptschrijver gevonden in de persoon van Bou-
ke Oldenhof. Hij weet als geen ander de thema’s van het 
rampjaar als vrijheid van geloof en meningsuiting, hoop, 
internationale samenwerking en trots op je afkomst en 
streek, te verwoorden. 

Jan de Haan ging voortvarend aan de slag. Hij was zeven 
maanden dag in dag uit aan het componeren en in het 
najaar van 2021 was het eerste deel gereed. Jan zit inmid-
dels 53 jaar in het vak, maar hij noemde dit werk onlangs 
in een interview zijn opus magnum. Een theatraal concer-
twerk voor drie zangstemmen en groot harmonieorkest. 
Een hele eer. 

Inmiddels was ook een regisseur gevonden, Bruun Kuijt, 
en het creatieve team ging samen op zoek naar de 
solisten. Op 15 februari 2022 werden tijdens een eerste 
repetitie met orkest in de kazerne in Assen (opera)-zanger 
Nico Wouterse (Bommen Berend) en veelzijdig acteur en 
regisseur Wil van der Meer (Rabenhaupt) bekend gemaakt. 
Later werd daar (opera)zangeres Céline Janssen (Lamber-
tien) aan toegevoegd. Tot slot werd de vierde man gecon-
tracteerd, Jelmer de Groot, die vele belangrijke perso-
nages speelde, van soldaat tot koning van Engeland. De 
prachtige kostuums werden ontworpen door Hadewych 
ten Berge. 

Locaties
Een van de terugkerende onderwerpen in de voorberei-
dende gesprekken waren de locaties van de voorstellin-
gen. Het plan was om het stuk op te voeren in Coevor-
den, Groningen en Münster. Vanwege die gezamenlijke 
geschiedenis maar ook omdat het hoofdkwartier van het 
Duits-Nederlandse legerkorps anno nu gevestigd is in 
Münster.  

In Coevorden kozen we voor een openluchtvoorstelling, 
in Groningen aanvankelijk ook. Maar een dergelijk con-
cert zou beter tot z’n recht komen in een zaal of hal. Ik 
kreeg de vraag van de KMKJWF of er in Coevorden geen 
grote hal beschikbaar was. Een originele hal, liefst geen 
sporthal. Nou, daar wisten we wel raad mee. We hebben 
de vraag gauw teruggelegd en geopperd dat dit misschien 
in eigen gelederen gevonden kon worden. Was het oude 
NAVO-complex wellicht een mogelijkheid? We hadden 
geen idee. Tot circa vijfentwintig jaar geleden was dit 
complex in Coevorden nog volledig operationeel met 350 
werknemers. Tegenwoordig worden de grote hallen en 
de terreinen door de landmacht gebruikt voor stalling van 
materieel en voor een deel voor de opslag van munitie. 
Het was zeker het proberen waard! Tijdens de eerste be-
zoeken aan dit magazijnencomplex van defensie was men 
logischerwijs nog enigszins terughoudend. Maar gaan-
deweg groeide het enthousiasme en uiteindelijk kregen 
we groen licht van alle instanties en autoriteiten, inclusief 
de vergunning van de gemeente. Een unieke locatie: een 
hal van defensie op de grens met Duitsland, waar nooit 
iemand mag komen. Dat maakt nieuwsgierig. We zijn ka-
zernecommandant majoor Peter Steneker, beheerder Rick 

Tekst: Roelie Lubbers | Foto’s: Alieke Eising
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Schuiling, kazerne adjudant Peter Mast, en huisbaas Johan 
zeer veel dank verschuldigd. 
In Groningen hadden we intussen besloten om de Oos-
terpoort vast te leggen, maar in Münster wilde het niet 
vlotten. De contacten verliepen door de lockdowns niet 
optimaal. De bezoeken aan de domstad en de vele tele-
foontjes en brieven mochten niet baten. Men vond er  
bovendien geen geschikte locatie voor de uitvoering 
doordat het theater werd verbouwd. In een laat stadium 
hebben we Münster daarom uit ons hoofd moeten zetten.

Compleet theater
De technische kant werd niet vergeten. Zo’n immense en 
lege hal moest immers tot een compleet theater worden 
omgebouwd. Remco Teunissen werd gecontracteerd als 
technisch producent die gaandeweg het traject zijn werk 
overdroeg aan Pieter van der Waal van de KMKJWF. Voor 
het lichtontwerp werd Patrick Kramer bereid gevonden 
zijn bijdrage te leveren. Verder maakte roadmanager  
KMKJWF, Toine Weterings, onderdeel uit van het techni-
sche team. 

Intentieverklaring
Besloten werd de samenwerking tussen Groningen, Coe-
vorden en de Koninklijke Landmacht met handtekeningen 
te bekrachtigen. Dat gebeurde op 12 november 2021. 
Plaats van handeling was de hal op het magazijnencom-
plex. Plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten, 
generaal-majoor Rob Jeulink en kersverse burgemeester 
van Coevorden, Renze Bergsma, waren de hoofdrolspe-
lers en zetten hun handtekening onder de intentieverkla-
ring. Burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, had 
dat in Groningen al gedaan. Hij kon er vanwege een over-

leg met de Veiligheidsregio door corona, niet fysiek bij zijn. 
Een tot de verbeelding sprekende clip was het bewijs van 
de voorgenomen samenwerking. We verspreidden het via 
de socials en de websites en iedereen werd nieuwsgierig. 

Marketing
Vanaf begin 2021 werd nagedacht over de marketing. Ook 
dat gebeurde samen met defensie. Orkestlid Piet-Durk 
Meijer was hiervoor aangesteld en vanuit de 43mech. 
Brigade in Havelte haakte Henkjan Pap aan. Met luite-
nant-kolonel Thijs Jansen, coördinator militaire muziek 
en met Nissrin Dkhissi, ook van defensie, werd gesproken 
over de kansen en de boodschap van het project voor de 
landmacht. 

Vanuit Groningen hadden we veelvuldig contact met 
Alexandra Koning. In juni 2021 werd met het orkest en 
enkele solisten een trailer opgenomen in Drenthe en 
Münster door Frank Egberink. Alieke Eising maakte het 
logo.  Janwillem Naaldenberg was verantwoordelijk voor 
de verdere huisstijl en het ontwerp van het reusachtige 
doek achter het orkest op het podium met daarin verwerkt 
de Martinitoren uit Groningen, het kasteel van Coevorden 
en de dom van Münster. In het voorjaar van 2022 versterk-
te Geeke Snijders het Coevordense culturele team op het 
gebied van PR en communicatie. 

Versie voor amateurorkesten
Het project werd uitgevoerd door louter professionals. 
Voor amateurmuziekverenigingen schreef Jan de Haan 
een 14 minuten durende compilatie van het grote werk. 
Van deze versie van Bommen Berend werd in februari 
2022 door de KMKJWF een audiobestand gemaakt en  

gedeeld op internet. De bladmuziek werd begin maart 
2022 gratis ter beschikking gesteld via de digitale kanalen 
van Klankwijzer, het platform van de KNMO. Op 5 mei 
2022 kreeg het Drents Jeugd Orkest de primeur van de 
uitvoering daarvan op het hoofdpodium van het Bevrij-
dingsfestival Drenthe in Assen. Daarmee werd gelijk de 
start van de online kaartverkoop aangekondigd.

Leveranciers aangehaakt en financiering gezocht
De begroting van het hele project liep aardig in de papie-
ren. Overheden en fondsen werden aangeschreven om 
een bijdrage te leveren. De entree werd bewust laag ge-
houden op verzoek van de beide gemeenten en defensie 
zodat iedereen in de gelegenheid was de voorstelling te 
bezoeken. 

Nadat vervolgens allerlei leveranciers werden gecon-
tracteerd voor onder andere de inrichting van de hal, 
de catering, het busvervoer van parkeerplaats naar hal, 
drukwerk, EHBO, toiletvoorzieningen en verkeersregelaars 
kon eind juni 2022 het echte werk beginnen. De eerste 
serieuze repetities in de kazerne in Assen waren een feit. 
Kostuums en rekwisieten werden aangesleept, hotels ge-
boekt en partijen ingestudeerd. Vanaf 18 augustus kregen 
de repetities een vervolg in de kazerne en vanaf maandag 
22 augustus op locatie in Coevorden. De oude kantoren 
werden kleedkamers, de oude kantine werd in ere hersteld 
en gebruikt als uitvalsbasis voor koffie, lunch en diner. De 
verzorging van de innerlijke mens was in goede handen 
van cateraarspaar Auke en Gerda Kiel. 
 
Spekstakelstuk met briljante vondsten
Zo luidde de kop van de recensie in het Dagblad van het 
Noorden van zaterdag 27 augustus naar aanleiding van 
een bezoek aan de voorstelling op donderdag 25 augus-
tus. De recensent Job van Schaik gaf het muziektheater-
stuk maar liefst vijf sterren. Hij noemde het een razend-
knappe voorstelling met zeer beeldende en gevarieerde 
muziek. Het script van Bouke Oldenhof was volgens hem 
informatief en zat vol goede, actuele grappen. De rol van 

het fictieve personage Lambertien, een jonge Coevor-
dense op zoek naar zichzelf, was volgens Van Schaik een 
krachtig bindmiddel tussen de scènes en tilde het stuk op 
uit de tijd van toen. Een verbindende factor noemde hij 
ook acteur Jelmer de Groot, die de hele avond over het 
podium en door de loods draafde en heel veel verschil-
lende rollen vertolkte. Als een soort multifunctionele nar 
zorgde hij steeds voor een komische noot. De keuze om 
legercommandant Carl van Rabenhaupt als een morsig, 
op geld belust oud mannetje neer te zetten, relativeerde 
op aangename wijze zijn militaire genie, terwijl Bommen 
Berend als vleesgeworden hoogmoed God als zijn hulpje 
inzet in plaats van andersom, aldus de recensent. Hij vond 
eigenlijk alles kloppen aan de voorstelling: het gebruik van 
verschillende talen, de verscheidenheid in muziek, de uit-
stekende geluidskwaliteit (dank aan Story Event Enginee-
ring!) en de balans tussen het geweldig spelende orkest en 
zangers met stuk voor stuk mooie stemmen.

Volle bak
In Coevorden was op donderdagavond 25 augustus en 
vrijdagavond 26 augustus de zaal, met een capaciteit van 
800 bezoekers, helemaal uitverkocht. De middagvoor-
stelling en de voorstellingen op zondag 28 augustus in 
De Oosterpoort waren goed gevuld. Het publiek was elke 
keer razend enthousiast. Het slot maakte zelfs emoties los 
bij het publiek, vooral in Coevorden. 

Overweldigende muzikale belevenis
Het concert laat zien dat we maar weinig leren van de 
geschiedenis maar dat gelukkig wel de vele naties, in 
enkele gevallen ook vijanden uit het verleden, nu samen 
optrekken voor de vrede. Het was met recht een overwel-
digende muzikale belevenis. Een unieke samenwerking. 
Een hoogtepunt in ons culturele jaar en in de viering van 
350 jaar ontzet. 

Mocht je het gemist hebben? Wanhoop niet, op 1 januari 
2023 wordt de voorstelling integraal uitgezonden op RTV 
Drenthe. 



STRIP | Herman Roozen
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Programma Cultureel Jaar

8 oktober 2022 tot 26 maart 2023   Expositie ‘De Vesting heroverd: 350 jaar ontzet van Coevorden’. Te zien in het Stedelijk  
     Museum in Coevorden.

21 en 22 oktober 2022   Het Mysterie van het Sleenerzand. Een mysterieuze avondwandeling over het Drentse  
     Sleenerzand georganiseerd door Geopark De Hondsrug tijdens het Drentse Verhalen 
     weekend van Marketing Drenthe. Meer informatie en aanmelden via 
     www.staatsbosbeheer.nl/zuidoostdrenthe.

28 oktober tot 9 december 2022   NTR 7-delige documentaireserie over het Rampjaar 1672, gemaakt door de redactie  
     van Andere Tijden en met Hans Goedkoop als verteller. De geschiedenis van Coevor 
     den komt in de laatste uitzending aan bod.

28 oktober 2022    Symposium ‘Markestenen terug op de plek’, De Zwerfkei in Gees. Georganiseerd door  
     de vereniging van Drentse Boermarken (VDB) en de stichting Drents Agrarisch Erfgoed.  
     Voor meer informatie, zie boermarken.nl/markigheden/markestenen-terug-op-de-plek

3, 4, 5 en 6 november 2022  The Armed Man. Door de fanfare van muziekvereniging Excelsior o.l.v. dirigent Pieter  
     Bosma, een 100-koppig projectkoor o.l.v. dirigent Jan Kruimink, en gastsolisten. Met  
     een gastoptreden van Arjan Erkel. Locatie: sporthal De Goorn in Oosterhesselen.  
     Kaartverkoop via www.excelsioroosterhesselen.nl.

14 november 2022   60ste editie Ganzenmarkt Coevorden. Meer informatie, 
     zie www.ganzenmarktcoevorden.nl.

18 november 2022   Opening expositie ‘Wat een beeld van een verpleegkundige’ in Het Buitengasthuis in  
     Meppen om 15.00 uur door Prof. Dr. Bianca Buurman, in aanwezigheid van de burge 
     meester. Een initiatief van Stichting Lof der Verpleegkunst. www.lofderverpleegkunst.nl

25 november 2022   Opening Expositie met schilderijen van Harm Eggens. In Zweeloo, door de 
     burgemeester van Coevorden.

26 november 2022   Tweede keer ‘De dag van de stripmaker’ in Coevorden, in De Fabriek op 26/11/20  
     georganiseerd door Herman Roozen.

Najaar 2022     vervolg podcast serie ‘Van Koevoorde tot ganzenstad’

3, 6, 7 en 8 december 2022  Theaterspektakel Het Ontzet van Coevorden. In de stadskerk in Coevorden.

December 2022:    Reuring in de Veste

Vanaf 3 december 2022    Expositie project Souvenir

1 januari 2023    Uitzending muziektheater Bommen Berend op RTV Drenthe.

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.

11



Kunstenaar uitgelicht

“Dat muzikanten elke dag uitslapen en veel geld verdienen 
is een fabeltje”, lacht Andy. “Dat valt best tegen. Voorbe-
reiding, repetities en op- en afbouwen meegerekend is 
het keihard werken voor weinig geld. Maar ja… het is een 
passie he?”

Van Miami naar Sint-Maarten
Tijdens de coronaperiode heeft Andy zich, zoals hij zelf 
zegt, met zijn eigen bedrijf Red Splash Music tussen de 
grote muzikanten gewurmd. “Iedereen zat natuurlijk thuis 
en ging nieuwe projecten bedenken. En netwerken. Zo 
kwam ik via, via bij The LSB Experience terecht. Als het 
een beetje meezit vlieg ik volgend jaar met die band naar 
Miami voor een cruise van twee weken naar Sint-Maarten. 
We treden dan vijf dagen per week op, vier tot vijf sets per 
dag. Hard werken, maar ik verheug me er wel op!”

Bits & Pieces
De eerste band waarbij Andy speelde was Bits & Pieces. 
“Ik was 16, de andere bandleden tussen de 40 en de 70”, 
aldus Andy. “Henk Jannink was gitarist bij die band en ik 
werd door hem benaderd om bij de band te komen. Daar-
door kwam ik in aanraking met de blues, en die muziek 
werd echt een fundament onder mijn carrière. Het is trou-
wens best apart, meestal speel ik met oudere muzikanten 
en ben ik de jongste.”

Dat is geen toeval, dat moest zo zijn
“Ik had een speciale band met Henk die overleed toen ik 
18 was. Op zijn crematie speelden we in besloten kring, 
daarna in een café een open sessie ter nagedachtenis. En 
daar ontmoette ik Henry Neep. We raakten aan de praat 
en zoals dat gaat na een paar biertjes; hij zou me mailen. 
Dat deed hij met de vraag: wanneer kan je komen spelen 
bij de Highway Gang? Je kan zeggen wat je wilt, maar die 
ontmoeting is dan geen toeval. Dat moest zo zijn.”

Genieten als een normaal mens
Jerry Lee Lewis, Little Richard en Ray Charles waren voor-
beelden voor Andy. “Maar ik kan eigenlijk alle muziek wel 
waarderen. Niet dat ik perse alles mooi vind, maar ik waar-
deer alle muziek. Ik vind het interessant om te ontdekken 
hoe muziek in elkaar zit. Dat is overigens een vloek en 
een zegen. Als mijn vriendin een nummer op zet die zij 
leuk vindt, ga ik dat gelijk ontleden. Dan is het mooi dat je 
muziek kunt herkennen in de diepte, maar niet dat je nooit 
kunt genieten van muziek zoals een normaal mens dat 
doet. Je waardeert muziek om het muzikale, niet zozeer 
omdat je het mooi vindt. Mooi is trouwens sowieso sub-
jectief!” 

Dan word je natuurlijk wat bekender
Met de Highway Gang treedt Andy zo’n 50 keer per jaar 
op. “Daarvoor had ik nog nooit buiten Drenthe opgetre-
den, met hen was de eerste gig in Alkmaar. Als je meer 
landelijk optreedt word je natuurlijk ook wat bekender en 
daardoor word ik ook gevraagd voor andere optredens. “

Lampenkappen als boksballen
“Een memorabel optreden was in Wielen in Duitsland. 
De rit erheen alleen al; kilometers door een bos naar the 
middle of nowhere. En daar stond een kroeg die werkelijk 
bomvol zat. Na de eerste set werd het al wat rumoerig. Na 
de tweede set zat de drank er bij de bezoekers goed in, de 
lampenkappen boven de bar deden dienst als boksballen. 
De eigenaar van de kroeg vonden ze later stomdronken 
terug in het drankhok!”

Babbelen alleen in de pauze
“Ook bijzonder was het bij The Shack, dat is een muziek-
café in Oude Meer, onder de rook van Schiphol en Am-
sterdam. Je moest flink hard spelen om boven het geluid 
van de vliegtuigen uit te komen. Maar in het café waren 
de bezoekers tijdens het optreden doodstil. Bij aanvang 
slaat de kroegbaas namelijk keihard met een hamer op 
een kastje en moet het stil zijn. Babbelen mag alleen in de 
pauzes!”

Lijkt me heel gaaf
Andy heeft al eens gespeeld in het voorprogramma van 
De Dijk. “Daar speelde ik ook samen met Aaron Asbury. 
Met hem heb ik bij Radio Veronica gespeeld, live in een 
uitzending.  Via, via kwam hij terecht bij The LSB Experien-
ce. Dat gaat vaak zo, dat ik via via word benaderd: ‘ik heb 
je live zien spelen en hoorde dat ik jou moest hebben’. 
Mooi toch? Ik heb nu contact met DeWolff, zij spelen ja-
ren ’70 rock en hebben net een tour met ToTo en de The 
Black Crowes achter de rug. Het lijkt me heel gaaf om een 
keer met hen te spelen.”

Nachtburgemeester van Coevorden
Toen leeftijdsgenootjes voornamelijk luisterden naar 
rapmuziek, luisterde Andy naar Bach en Beethoven. “Op 
de middelbare school ontdekte ik tijdens de muziekles de 
piano. Nu is het Hammondorgel mijn specialisatie ge-
worden. Jammer genoeg wordt er geen muziekles meer 
gegeven op scholen, dat is echt een gemis. Maar ik ben 
door de gemeente Coevorden benaderd om met plannen 
te komen om muziek weer terug op de scholen te krijgen. 
Daar ga ik me echt voor in zetten. En dan kan ik misschien 
tegelijk mijn ambitie waarmaken: nachtburgemeester van 
Coevorden worden!”
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Andy Nijmeijer
Andy Nijmeijer uit Coevorden is freelance muzikant. Met een bijbaan van vijf dagen in de 

week bij postNL, want de rekeningen moeten natuurlijk wel betaald worden.
Tekst: Marina Grootjans | Foto: Ger Adrichem



Als muntverzamelaar en inwoner van gemeente Coevor-
den kan ik mijn geluk dit jaar niet op. Dit jaar werd niet 
alleen stil gestaan bij de viering van 350 jaar bevrijding 
door middel van de uitgifte van een gedenkpenning. In de 
vorige edities van het Culturele magazine is hier uitvoerig 
bij stil gestaan. Maar ook door de uitgifte van een zilveren 
dukaat met als thema het kasteel van Coevorden.
Een zilveren dukaat is een zilveren munt voor het eerst 
uitgegeven rond 1650 met een waarde van 50 stuiver. 
Het is de enige oude munt die nog wordt genoemd in de 
huidige Muntwet.

Het bijzondere van deze dukaat is hoe het kasteel er op 
is afgebeeld. Niet met zicht op de hoofdingang maar de 
Blauwe toren, de ronde toren,  is prominent afgebeeld. 
Dit maakt mij als verzamelaar bijzonder blij, want in deze 
toren werd naar alle waarschijnlijkheid ten tijde van de 
Heren van Koevorden vanaf ca. 1275 tot 1395 munten van 
Coevorden geslagen. Dat maakt de uitgifte van de zilve-
ren dukaat eveneens bijzonder dat na ruim 625 jaar, waar 
voor het laatst munten van Coevorden werden geslagen, 
opnieuw een echte munt werd uitgegeven.

Voor mijzelf is de uitgifte van zowel de gedenkpenning als 
de zilveren dukaat heel bijzonder omdat ik het hele proces 
heb aan geslingerd en heb mogen begeleiden en advise-
ren. De gedenkpenning uit 1672 uit mijn verzameling is als 
voorbeeld gebruikt voor de herslag van de penning van dit 
jaar. 

In de voorbesprekingen met de Rijksmunt heb ik de wens 
uitgesproken of dit jaar door de Rijksmunt een zilveren 
dukaat uit kon worden geven van de provincie Drenthe, 
met het oog op Coevorden als Culturele gemeente van 
Drenthe maar ook op de viering van 350 jaar bevrijding op 
de Bisschop van Münster en dat deze gezamenlijk met de 
zilveren dukaat van de provincie Groningen kon worden 
uitgegeven. Met de uitgifte van de jubileumset is die wens 
ook in vervulling gegaan. 

Helaas zijn niet al mijn wensen in vervulling gegaan. Graag 
had ik gezien dat de ridder die afgebeeld wordt op de 
zilveren dukaat aangepast zou worden naar Rabenhaupt. 
Dit was helaas niet mogelijk omdat de ridder ministerieel 
was vastgelegd. Maar met een beetje historische kennis en 
een beetje fantasie is Rabenhaupt er toch een beetje op 
afgebeeld. In oktober 2021 werd de muntmeester Ravens-
waaij aangesteld en als muntmeesterteken gebruikt hij een 
raaf. Voor de dukaat uit Groningen en Drenthe zullen we 
ons voorhouden dat het kleine raafje dat is afgebeeld op 
beide dukaten verwijst naar Rabenhaupt in plaats van de 
muntmeester. 

Het is dan ook met gepaste trots dat ik een bijdrage heb 
mogen leveren aan deze traditie en dank aan de Culturele 
gemeente Coevorden dat dit tot een geweldig resultaat 
heeft geleid.

Een muntverzamelwaardig jaar
Dé grote muntpers van de Koninklijke Nederlandse Munt stond op 26 augustus dit jaar voor 

het kasteel van Coevorden. Burgmeester Renze Bergsma en plaatsvervangend commandant der 
Landmacht generaal Rob Jeulink gaven er een slinger aan en maakten zo het eerste exemplaar 

van de speciale herdenkingsmunt voor 350 jaar ontzet van Groningen en Coevorden. Die munt 
kwam er niet in de laatste plaats door Alexander Moes uit Sleen, die het project aanzwengelde. 

14 15

Wil je de munten ook hebben? Kijk dan op de website van de Koninklijke Nederlandse 
Munt (www.knm.nl). De zilveren dukaat met het Kasteel van Coevorden kost 54,95 euro. 
De herslag van de herdenkingspenning van het Gronings en Coevordens ontzet is te  
krijgen in een speciale set, samen met twee zilveren dukaten. Deze set kost 299 euro.

Tekst: Alexander Moes | Foto’s: Alieke Eising
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Van De Kiel 
tot Steenwijksmoer
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Het wandelboek met de route is op 29 april 2022 
in Aalden gepresenteerd. Vanaf mei tot en met 
september werden de ‘pad-in-de-kijker’-weekends 
georganiseerd. In zo’n weekend werd een deel van 
het pad in de kijker werd gezet met allerlei plaatse-
lijke culturele activiteiten. Want natuurlijk zijn alle 
plaatsen ook stuk voor stuk een bezoekje waard. 
Als je alle weekenden hebt bezocht en alle routes 
hebt gewandeld, heb je een mooi beeld van wat er 
in Coevorden te vinden is op het gebied van wan-
delen en cultuur. 

In dit magazine geven we graag een korte terugblik 
van alle pad-in-de-kijker-weekends. 

27, 28 en 29 mei: ’t Haantje
Tijdens het Hemelvaartweekend stonden de routes met ’t 
Haantje in de kijker. De trajecten werden officieel ge-
opend door Burgemeester Bergsma. Voorafgaand aan 
de opening was er een dorpsontbijt. Daarna werd koers 
gezet naar het Oranjekanaal waar bij de visplek de officiële 
handeling plaatsvond. De burgemeester plaatste als eerste 
zijn voetafdruk, waarna velen zijn voorbeeld volgden. 
Gedurende de dagen waren er diverse activiteiten langs 
de route: voetstapkunst bij het Oranjekanaal, een creatieve 
kraam met onder andere happy stones bij het Kraterbos-
je, open huis bij biologische boerderij Weitkamp en het 
Blotevoetenpad. 

11 en 12 juni: Nieuwlande
Een klein deel van het cultuurpad valt net buiten de ge-
meente Coevorden. Het dorp Nieuwlande hoort namelijk 
bij de gemeente Hoogeveen. Maar een groot deel van de 
landerijen bij Nieuwlande hoort bij Coevorden. De verha-
len waarom het cultuurweekend draaide speelden zich 
ook deels daar af. 

Op zaterdag 11 juni werd het Onderduikersmuseum De 
Duikelaar geopend. Op beide dagen  was er een speur-
tocht voor kinderen. In de voormalige gereformeerde kerk 
met onderduikplek aan de Johannes Poststraat 26 vertel-
de een gids het verhaal van de twee jonge mannen die 
daar bijna negen maanden zaten ondergedoken. 
Boswachter Gerwin Bast nam belangstellenden mee op 
excursie door het unieke dorpsbos. Hij vertelde over de 
geschiedenis, het ontdekpad voor jonge kinderen, de 
vistrap, de uitkijkpost en de wandelroutes. 
Op zondag werd een gezinsfietspuzzeltocht gehouden 
van circa 20 km waarbij deelnemers een indruk kregen 
van wat zich in Nieuwlande en omgeving afspeelde tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. ’s Middags was er een gids bij 
het onderduikershol in de Hollandsche Veldsche Bossen. 

26 juni: Dalen
Door De Daoler Tuun en Stichting Volksvermaken en 
Oranjecomité Dalen was gezorgd voor een mooi pro-
gramma in het kader van het tienjarig bestaan van De 
Daoler Tuun. Zo was er het Open Daler Kampioenschap 
Kubb, een Zweeds werpspel voor jong en oud. Verder 
trad de coverband Cave Canem op. In de pauzes kon het 
publiek genieten van een straatartiest. 

Ruim 200 km wandelplezier dwars door de hele gemeente Coevorden, 
aan elkaar geregen in 23 routes, gemaakt door de inwoners zelf. 

Dat is het Cultuurpad Coevorden. Met de leukste musea, de meest 
bijzondere monumenten, de prachtigste natuurhistorische plekken 

en de meest tot de verbeelding sprekende kunstwerken. 
Geheime schatten uit onze eigen gemeente waar de inwoners 

graag wat meer over vertellen. 
Onderduikersmuseum De Duikelaar
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2 en 3 juli: Noord-Sleen, Sleen en Erm
Op 2 juli was er een grote rommelmarkt op De Brink in 
Sleen, georganiseerd door muziekvereniging Crescendo. 
De leden van Crescendo moesten een dag later weer acte 
de préséance geven tijdens het cultuurpadconcert in de 
buitenlucht voor het oude gemeentehuis. Het koor ‘Kids 
Sound’ van de Zangvereniging Sleen en het pas opgerich-
te country en folk koor Roots en Boots traden ook op. In 
MFC De Brink waren allerlei activiteiten waaronder een ex-
positie van Stichting Streekeigen Sleen, een stand van het 
Huus van de Taol, een presentatie van de Fotoclub Sleen 
en van Floral Stories. 

In Erm stelde de Archiefcommissie Erm een expositie 
samen die te zien was in de schuur van de familie Sikken 
aan de Dalerstraat. Imker Harm Eding was aanwezig met 
echte bijenhoning. 

24 juli: Gees
Elders in het magazine heeft Rob Drabbe een artikel ge-
schreven over de belevenissen in Gees. In de Beeldentuin 
bliezen de Drentse Jachthoornblazers het weekend in. Er 
was een tentoonstelling van schilderijen gemaakt door 
kinderen uit Gees en onder leiding van een gids kon een 
korte rondwandeling door de Beeldentuin worden ge-
maakt. 

5, 6 en 7 augustus: Schoonoord 
Op 5 augustus was de opening van het kunstproject ‘Cul-
tuurpad op de fiets’. Een bijzonder project bestaande uit 
acht mozaïektegels die gemaakt zijn door schoolkinderen 
van De Blije Handjes Club en de ouderen van Het Ellerts-
veld. De ‘Blije Handjes Club’ is een plek waar één keer per 
maand vijftig schoolkinderen samenkomen om iets leuks 
te doen. De samenwerking met ouderen van het Ellerts-
veld was nieuw voor de club. 

Het ontwerp van de tegels is van kunstenares Brigitta 
van Hilst van atelier Arte Facta in Emmen. De tegels zijn 
geplaatst langs het fietspad tussen het Openluchtmuseum 
Ellert & Brammert en de Papeloze Kerk, over een route 
van acht kilometer. Ze zijn uiteraard ook te bewonderen 
terwijl je het Cultuurpad bewandelt. De mozaïektegels 
vertellen de verhalen van de bijzondere plekken in het 
dorp. Op de tegels staan QR-codes die verwijzen naar een 
website waar informatie te vinden is over deze plekken. 
Het Brommermuseum van Laurens Wigchers is zo’n plek. 
Verder was er een puzzeltocht met gebruik van QR-codes. 

14 augustus: Wezup
In Wezup vond de 25e editie van de Kunstmarkt Wezup 
plaats. Meer dan zeventig kunstenaars uit heel Nederland 
kwamen naar het Drentse dorp om kunst uit te stallen 
voor baanderdeuren, in boerenschuren, tuinen en weilan-
den. In het hele dorp waren schilderijen en tekeningen, 
kunstnijverheid, objecten van glas, metaal en keramiek, 
sieraden en zelfontworpen kleding te zien. 

3 en 4 september: Oosterhesselen
Hesselen Cultureel organiseerde ‘Rondom de oude toren’, 
met verschillende culturele activiteiten. Onder andere de 
expositie ‘Op portret’ in de kerk van Oosterhesselen. De 
deelnemers Susan Ekkel, Thea Gerritsen, Bouwien Bonkes, 
Henk Eefting, Anneke Bloema en Alieke Eising lieten op 
hun eigen wijze hun beeldend werk zien. Op zaterdag-
avond vond er een vervolg plaats van de verhalenavond 
van mei. Op De Brink werd het eerste exemplaar van de 
bundel met verhalen en gedichten uit het dorp aangebo-
den aan wethouder Bea Meppelink. Daarna trad de forma-
tie Pick ’n Shovel op. 

10 en 11 september: Zweeloo, Aalden, Benneveld
In het Kerkje van Sweel was het kunstproject ‘Project 1296’ 
van Sjoerd Visser te zien dat is ontstaan uit het idee dat 

met vier dobbelstenen in theorie 1296 cijfercombinaties 
mogelijk zijn. Kinderen konden er kubussen versieren en er 
was een dobbelstenen-spreekwoorden-quiz. Irene Visser 
zorgde voor mini orgelconcerten. In het dorpshuis De Spil 
was zaterdagmiddag een optreden van Sweelodie en elf 
lokale kunstenaars toonden er hun werk. 

Bij de molen in Aalden en in Oud Aalden waren onder 
andere de ’Plein Air’ schilderdag en de tentoonstelling van 
de werken van de schildersdag te zien. Ook was er een 
demonstratie blokgooien. In de kerk was een fotoexpositie 
van Hans Jansen en een demonstratie liturgisch bloem-
schikken. Op het Korenhofplein was er een Folk veur volk 
met de uitvoering ‘Opa’s kunstgebit’. 

In Benneveld was ’s zondags een feestelijke markt waar in-
woners een aantal kunstzinnige activiteiten presenteerden 
zoals eigen gemaakte schilderijen, quilts, bloemsierkunst, 
mode en het maken van muziek. Verhalenvertellers vertel-
den over de historie van de brink, diverse appelrassen en 
de functie van bijen. Ook waren er schapen en paarden te 
bewonderen. 

Dit weekend was het tevens Open Monumentendag. De 
Jantina Hellingmolen, de Waog, het Kerkje van Zweeloo, 
de Smederij aan de Kruisstraat, diverse ateliers en galerie-
en waren daarom het hele weekend te bezoeken.
Vier schrijvers uit Aalden en Zweeloo hebben zich laten 
inspireren door het Cultuurpad. Zij hebben zich verenigd 
in het schrijverscollectief A t/m Z en zijn aan het schrijven 
gegaan: ieder een eigen verhaal met een eigen personage 
met belevenissen al wandelend op routes van het cul-
tuurpad in de oude gemeente Zweeloo. De personages 
ontmoeten elkaar. Het boek ‘Het Verborgen Pad’ is op 
zaterdag en zondag gepresenteerd in Aalden.

18 september: Dalerpeel
In MFA Het Spectrum organiseerde de 60-jarige muziek-
vereniging De Breibergers uit Dalerpeel en Nieuwe Krim 
een tuinconcert samen met Muziekvereniging Volharding 
uit Dalen, Regionaal Vrijetijds Orkest Hardenberg en met 
een muzikaal intermezzo van accordeonist Johan Kleine. 

Het Cultuurpad is niet aangegeven 
met bordjes, maar is wel altijd te lopen. 
Het routeboekje is verkrijgbaar bij de 
TIPkantoren, ToReCo en de Readshop 
in Coevorden voor €9,95. 

Daarnaast is de route digitaal 
beschikbaar, via 
welkomincoevorden/cultuurpad

Crescendo tijdens het cultuurpadconcert

Schrijverscollectief ‘A t/m Z’ in Aalden

Mozaïektegel in Schoonoord

Kunstproject 1296 in Zweeloo



Begin dit jaar viel mijn oog op de aankondiging 
van de wandeltocht van Bommen Berend: een dag 
van 70, en een dag van 40 kilometer. Samen met 
vriendin en sportmaatje Geesje leek me dit wel een 
mooie uitdaging. De teller van onze langste Pieter-
padwandeling stond op iets meer dan 30 kilometer, 
dus dachten wij optimistisch: “dan ben je al bijna 
op de helft van 70 en gaat die andere helft ook wel 
lukken. Bovendien is het vlakbij huus (Odoorn en 
Noord-Sleen), dus als we het allebei niet meer zien 
zitten zijn we zo thuis.” Maar we wisten ook dat we 
niet zomaar zouden opgeven. 

Zaterdagochtend 27 augustus meldden we ons om 00.30 
uur bij het startpunt in de kerk in Coevorden. Daar zaten 
we met ongeveer 45 deelnemers die voor de 70 kilometer 
op de eerste dag gingen. Al snel werd ons duidelijk dat het 
voor veel deelnemers (er waren geloof ik zo’n 45) serious 
business was, een heel eigen community die wandelaars. 
Onbevangen begonnen we aan de tocht, gezellig keuve-
lend in nachtelijk Coevorden. Er waren een hoop snelle 
starters en wij hobbelden mee in de achterhoede. In de 
buurt van de Huttenheugte liepen we ineens bijna voorop 
omdat een of andere onverlaat een bordje had verlegd 
waardoor de hele groep zo’n 3 kilometer verkeerd liep. 

In het centrum van Dalen was de eerst post met koffie 
en andere versnaperingen en daarna viel de groep snel 
uiteen. Het was een prachtige nacht en we liepen in 
korte broek en zonder jas, heerlijk wandelweer! Na Dalen 
richting Holsloot, Erm en Sleen. Geesje kreeg last van de 
voeten en nadat we wat wandelwol in de schoen hadden 
geprutst liepen we weer vrolijk verder. 

Zo werd het langzaam licht en werden we bij Emmen 
verrast met een ontbijt. Rond 9.00 uur koffie in Exloo, de 
teller stond inmiddels op 40 kilometer. Geesje wisselde 
van schoenen en we gingen weer. Na 51 kilometer even 
lekker op de rug in het gras voor de lunch, maar toen wer-
den de beentjes toch al een beetje stijver…nog 19 te gaan. 
Wat duurde het lang voordat we in Nooitgedacht waren, 
een lange saaie weg en geen wandelaar te bekennen. Bij 
een post vroegen we of we wellicht helemaal achteraan 
liepen, maar dat bleek niet het geval we zaten bij de eerste 
15. Dat geeft de burger moed, een lekker appeltje en weer 
verder. 

Het duurde steeds langer voordat we weer een kilometer 
hadden afgelegd, leek wel of het sporthorloge stil stond. 

We liepen stug door en even voor vieren zagen we Man-
nes bij het station in Assen. De voeten beurs en de heupen 
stijf, maar de eerste dag gehaald. We hadden een heerlijke 
lange nacht in Hotel de Jonge in Assen, behoudens het 
brandalarm dat ons heel even uit de slaap haalde. 

De volgende ochtend om 6.00 uur weer naar het station 
en om 6.30 uur was de start van de 40 kilometer naar 
Groningen. We vertrokken met de hele groep, wij weer 
een beetje in de achterhoede en opnieuw liepen we weer 
met z’n allen verkeerd.  We waren na de goede nachtrust 
weer fris, maar ons tempo lag toch wel wat lager dan 
op zaterdag. Er was meer vermaak onderweg. Af en toe 
werden we aangemoedigd door mensen uit 1672 die ons 
als soldaten aanmoedigden om ten strijde te trekken naar 
Groningen.  Via Loon, Oudemolen, Schipborg, Zuidla-
ren, Glimmen en Haren bereikten we de stad. Het werd 
zwaarder en het was doorlopen op karakter. Rond 14.30 
uur waren we op de verzamelplek in het Dinkelpark. Van 
daaruit ging het in optocht naar de Grote Markt waar het 
wandelleger werd ontvangen en er diverse feestelijkheden 
waren. 

Wij hadden vooral oog voor het terras en een verfrissend 
biertje… daarna de voetjes omhoog en nagenieten. 
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In de voetsporen van 
Bommen Berend

Tekst: Jannie Janszen
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Voor de wandelaars van De Tocht van Bommen Berend was er bij  
aankomst in Groningen een feestelijk onthaal én een mooi certificaat 

namens de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling en de  
loco-burgemeester van Coevorden, Jeroen Huizing. 
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Over deze list schrijft Dick van den Heuvel van Homema-
de Productions een theaterstuk. Dat eerst inderdaad ‘De 
List’ zou heten, maar nu de naam ‘Het ontzet van Coevor-
den’ heeft. “De noemer ontzet geeft net wat meer ruimte 
om het niet alleen over de list van Mijndert te hebben. 
Maar ook over wat er in Coevorden, en eigenlijk ook in 
andere bezette gebieden, gebeurt als een vijand van bui-
tenaf binnendringt en de macht overneemt. En daar valt 
heel wat over te vertellen, zeker met zo’n personage als 
Mijndert”, aldus Dick. 

“Hij bedacht niet alleen het plan met de biezen bruggen, 
hij is natuurlijk veel verder gegaan. Toen de bezetting van 
Coevorden een feit was, is hij met een aantal mensen in 
zijn omgeving gaan nadenken. Wat zijn de gedragingen 
van de vijand, wat zijn de zwakke plekken in de organisa-
tie? Het is wel degelijk echt verzetswerk wat Mijndert heeft 
gedaan. En dat vind ik mooi, dat vind ik heldhaftig. Dit 
stuk gaat specifiek over Coevorden maar voor iedereen is 
duidelijk dat het natuurlijk ook referenties heeft met veel 
andere momenten in onze geschiedenis. Dus is het ‘Het 
ontzet van Coevorden’ geworden omdat ik daar goed in 
kwijt kan wat de heldhaftigheid is van een gemeenschap 

in plaats van alleen de list van een individu.”

Je krijgt opdracht om een theaterstuk te schrijven, regis-
seren en produceren. Welk proces start er dan? 

“Je begint met alles te lezen wat er over het voorval des-
tijds in 1672 is gepubliceerd. Over Mijndert, over Raben-
haupt, over Bommen Berend. Lezen, lezen, lezen, heel 
veel lezen, dat is de eerste fase. Daarna ga je op zoek naar 
anekdotes, naar menselijke verhalen die hier ook hebben 
plaatsgevonden en met het voorval te maken hebben. 
Van de beelden die ik bij dat alles in mijn hoofd heb, heeft 
illustrator Luuk Poorthuis tekeningen gemaakt. Ik heb hem 
uitgelegd wat voor beelden ik heb bij een verhaal over ver-
zet, ontzet, bezetting, solidariteit, honger en angst. Daarna 
zijn er nog twee belangrijke fases. Structuur aanbrengen in 
het verhaal dat je wilt vertellen en een lijst maken van per-
sonages die erin voorkomen. Je bent er natuurlijk niet met 
alleen Mijndert, Rabenhaupt en Bommen Berend. Van de 
personages die in de zijlijn een belangrijke rol spelen wil 
je ook weten: is dit een jongen die de boel wel eens zou 
kunnen verraden, is die persoon een lafaard of iemand 
die ook dapper wil zijn. En tenslotte blijft er nog een ding 

‘Het ontzet van Coevorden’
Mijndert van der Thijnen was een koster en schoolmeester die in het rampjaar 1672 een cruciale 
rol speelde bij het ontzet van de stad Coevorden. Hij bedacht een list met biezen bruggen zodat 

bevrijders over de gracht rond Coevorden de stad weer binnen konden. 
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over, aan de machine gaan zitten en het stuk schrijven.”

Ben je er in je hoofd dan al zo mee bezig geweest dat 
het er in een keer uitrolt? 

“Nee, het is niet zo dat je ’s ochtends begint en er ’s 
avonds een kant en klaar script met liedteksten ligt. Zo 
werkt het bij mij niet. Ik schrijf, aarzel, draai en wandel een 
stukje. Daarna schrijf ik weer een paar zinnen. Na vijf we-
ken intensief werken was alles klaar. En dat is redelijk snel.”

“Ik heb mijn inspiratie gehaald uit de Stadskerk hier in 
Coevorden, het Kasteel en de manier waarop de stad is 
gebouwd. En uit het beeld van Ganzen Geesje. Zij staat 
midden op de Markt in Coevorden, een plein waar van 
oudsher mensen samenkomen en verhalen vertellen. Dat 
maakt haar tot een perfect personage om het verhaal van 
het onzet van Coevorden te vertellen. Ik vond niet dat 
Meindert het over zichzelf mocht hebben. Dat heeft te 
maken met het feit dat hij niet zomaar een held is, maar 
een held van de weeromstuit. Een koster en schoolmees-
ter die een held werd door de situatie waar hij in gebracht 
werd. Die twijfel wil ik laten zien en dat kan als Ganzen 
Geesje het verhaal doet.”

“De structuur van het verhaal is eigenlijk vrij simpel. Er is 
een stad, die komt onder belegering te liggen, moet uit-
eindelijk opgeven en wordt dan bezet. Een schoolmees-
ter besluit dat Coevorden niet onder dat juk gebukt kan 
gaan. Dus bedenkt hij een plan om de stad te ontzetten. 
Dat is een goed gestructureerd verhaal. Je kunt het niet 
omkeren, je kan het niet veranderen, dit is het verhaal dat 
verteld moet worden. Die structuur is de burchtmuur om 
het verhaal heen.”

Kun je al iets vertellen over de acteurs die in het stuk 
gaan spelen? 

“Ik heb musicalster René van Kooten en nog wat mensen 
uit de musicalomgeving gevraagd om mee te doen. Die 
hebben toegezegd. Maar wat ik erg belangrijk vind, is dat 
er regionale en lokale talenten meedoen. Vandaar dat we 
audities houden. Bij een vorig project heb ik ook samen-
werking gezocht tussen professionals en amateurs en dat 

werkte heel goed en fijn. Bij dat project heb ik lokaal talent 
Sem Donkers leren kennen, hij speelt ook mee in dit stuk. 
Pleun Leistra, ook uit Coevorden, heeft ook een rol. 

Hoeveel voorstellingen staan er gepland? 

“In principe gaan we uit van vier dagen, die zijn al gepland. 
Maar ik neem op alle acteurs wel meer opties zodat we 
uiteindelijk ook 10 dagen kunnen spelen. In de Stadskerk 
dus, waar de akoestiek zo mooi is dat voor de muziek is 
gekozen voor een strijkkwartet. Met zo’n akoestiek, die 
waarschijnlijk de mooiste is die ik ooit in een kerk gehoord 
heb, is een groot orkest niet nodig.”

“Als cultuursector zaten we tijdens de coronaperiode 
behoorlijk opgesloten. Nu mogen en kunnen we weer 
aan het werk. ‘Het ontzet van Coevorden’ voelt voor mij 
daarom toch ook wel als een list. Dat is misschien wel de 
echte list van Coevorden; het laat ons een nieuwe start 
maken!”

“Het onzet van Coevorden’ is op 3, 6, 7 en 8 december te 
zien in de Stadskerk in Coevorden. Meer informatie op de 
website www.cultureelcoevorden.nl. 

het ontstaan van een theaterstuk

Dick van den Heuvel is een Nederlandse  
schrijver van scenario’s, boeken en theaterstukken. 
Bekend van grote projecten als de musicals Was 
getekend, Annie M.G. Schmidt en Diana & Zonen. 
Met zijn eigen productiemaatschappij Homemade 
Productions maakt hij veel theater voor jongeren. 
Zo bewerkte hij kinderboeken van Carry Slee, 
Tonke Dragt en Sjoerd Kuiper tot musicals. Op 
dit moment is Dick bezig met een musical over de 
Schippers van de Kameleon. Hij werkt veel samen 
met Albert Verlinden, bijvoorbeeld aan de  
musicals Ramses en De kleine blonde dood.

Tekst: Marina Grootjans | Illustraties: Luuk Poorthuis



Zang, muziek en beelden vertellen het verhaal over 
wat vrede heeft gekost en hoe belangrijk het is om 
deze te behouden. Het stuk begint met het vertrou-
wen in de overwinning, wat al snel omslaat naar de 
wanhoop en afschuw van de strijd en eindigt in hoop 
en vrede. Ook het middeleeuwse volkslied ‘L’Homme 
Armé is hierin verwerkt.  

Samen met een geweldige gastsolist Henriëtte de 
Groot zal het een indrukwekkende avond worden 
met vele kippenvelmomenten. 

Kom dit avontuur met ons beleven! Laat je ontroeren 
door verhaal, muziek en beelden.

The Armed Man

De meeste mensen zullen hem ongetwijfeld kennen: 
Arjan Erkel. Geboren en getogen Rotterdammer, 
werkzaam als antropoloog bij Artsen zonder Gren-
zen. In 2002 werd hij tijdens zijn werk als humanitai-
re hulpverlener in de Russische deelstaat Dagestan 
ontvoerd door moslimrebellen. 

Arjan vertelt over zijn 607 dagen lange ontvoering, 
over hoe hij opgesloten zat in donkere kelders met 
zwaar beveiligde slaapkamers van anderhalf bij twee 
meter. En over hoe hij deze lange strijd tegen on-
zekerheid, stress, eenzaamheid en wanhoop heeft 
doorstaan. Arjan vertelt hoe belangrijk muziek voor 
hem werd. Hoe de muziek hem op de been hield 
met nummers zoals Oerend Hard en de dubbele 
boodschap die hij uit muziek haalde. Arjan vertelt 
over de angsten die hij gevoeld heeft en hoe vrede 
en vrijheid belangrijke thema’s werden.  

Na de ontvoering schreef Arjan een boek en gaf 
lezingen, Over innerlijke vrijheid. Over hoe je vrijheid 
bij jezelf kan opzoeken. Vrede is jezelf verdedigen, 
openstaan voor de ander, nieuwsgierig zijn naar de 

ander. Vrede is een combinatie van voor jezelf opko-
men en de ander de ruimte geven, aldus Arjan.  

De combinatie van verhaal, muziek en beelden zal 
een unieke belevenis zijn en de nodige emoties aan-
wakkeren.  

In zijn verhaal wordt Arjan Erkel muzikaal begeleid 
door de fanfare van Excelsior en door singer-song-
writer Justin Ripassa. 
 
Na het verhaal van Arjan Erkel zal u worden meege-
nomen in de muziek van Karl Jenkins. In combinatie 
met beeldmateriaal, kunt u luisteren naar de beroem-
de uit dertien delen bestaande vredesmis.  
Karl Jenkins componeerde het en droeg het op aan 
de slachtoffers van de Kosovo oorlog. Jenkins kon 
destijds niet bevroeden hoe actueel deze mis anno 
2022 kon zijn. In dit klassieke stuk hoor je gebeden 
van over de hele wereld, literaire teksten die gaan 
over oorlog en geweld en alle gevolgen die dit met 
zich meebrengt.  

Actueler dan ooit, in een combinatie van verhaal, muziek en beeld, wordt er vier avonden 
stilgestaan bij thema’s als onzekerheid en wanhoop, vrede en rust, emoties en comfort. Op 

3, 4, 5 en 6 november wordt de prachtige vredesmis The Armed Man uitgevoerd, met als 
gastspreker Arjan Erkel.  

THE ARMED MAN

26



28 2928

Sweelpop beleefde op vrijdag 19 augustus een 
top-jubileum-editie. Tijdens de 40ste editie van 
het popfestival  werd er – in samenwerking met de 
gemeente Coevorden – groots uitgepakt.

Het festival werd geopend door Brúúnsma, de populaire 
band uit Benneveld met Drentstalige muziek. Ter gelegen-
heid van het feit dat Coevorden dit jaar de culturele ge-
meente van de provincie Drenthe is, betrad het 42-koppi-
ge Noordpool Orkest het podium. Het orkest speelde ook 
nummers samen met onder meer Douwe Bob, Hannah 
Mae en Jack and the Weatherman.

Lovende woorden voor prachtige festivaldag
Vele bezoekers kwamen eerder naar ‘t Alterbarg in Zweel-
oo om een glimp op te vangen van het muziekspektakel 
en hadden vooral lovende woorden. Daarbij kon dankzij 
een kortingsbon van Coevorden Cultureel heerlijk wor-
den genoten van culinaire hoogstandjes van Eetcafé De 
Mepperdennen en Grandcafé & Hotel LiBo, maar ook van 
eigen gebrouwen Sweelpop Weizen Pils. Dit in samenwer-
king met brouwer Sweeler Pils. Kortom, alle ingrediënten 
waren aanwezig voor een prachtige festivaldag.

Puntjes op de i
Tijdens de repetitie zorgde dirigent Reinhout Douma 
ervoor dat de puntjes op de ‘’i’’ werden gezet, waarna het 
om 17:45 tijd was om af te trappen. Dit werd gedaan door 
de getalenteerde singer-songwriter Christy Boer, de win-

naar van Kunstbende Drenthe.
Vervolgens was het de beurt aan Jim van der Zee, die 
met zijn prachtige stem de volledige aandacht kreeg van 
het rijk gevulde terrein. Daaropvolgend trad de Emmense 
Hannah Mae op. Deze singer-songwriter bracht samen 
met Milo Groenhuijzen Rootsy Americana songs ten ge-
hore.

Gitarist Sebastiaan Weerman met Zweeler roots
De artiesten vormden een perfecte combinatie van lokaal 
talent en nationaal gerenommeerde namen. Jack & The 
Weatherman was eigenlijk een combinatie, met nummers 
als ‘’Till the sun comes up’’, dat meer dan 22 miljoen keer 
gestreamd is op Spotify. De formatie is afkomstig uit Em-
men en de roots van gitarist Sebastiaan Weerman liggen in 
Zweeloo. Hun songs werden enthousiast onthaald. Over 
power vrouw Dilana Smith kunnen we eigenlijk hetzelfde 
zeggen: de nationaal bekende artiest van onder meer The 
Voice of Holland, neergestreken in Dalen, bracht met haar 
krachtige stem het enthousiaste publiek in vervoering.
Een Sweelpop om nooit te vergeten

Tot slot was het de beurt aan nationale bekendheid Dou-
we Bob. Hij bezorgde veel bezoekers kippenvel met zijn 
country nummers. Ook kreeg hij het publiek stil tijdens 
zijn duet met Hannah Mae, waarin ze het nummer ‘’Hold 
Me’’ ten gehore brachten. Voor Jurgen Nijenbanning werd 
het een Sweelpop om nooit te vergeten. De 25-jarige 
accordeonist uit Dalen bracht samen met Douwe Bob het 
nummer ‘’Someone you love’’. Jurgen zette met al zijn 

Sweelpop beleefde een 
top-jubileum-editie

enthousiasme en mooie muziekspel bij alle aanwezigen 
een glimlach op het gezicht. Het was een prachtig scala 
aan artiesten, waar nog veel over werd nagepraat.

Trots
Het 40-jarig jubileum is een editie waar de organisatie met 
trots op terugblikt . Niet alleen op de editie zelf, maar ook 
op 40-jaar Sweelpop, georganiseerd en gedragen door 
Sweeler jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Het popfesti-
val leeft en staat er goed op voor de toekomst. Op naar 
de volgende 40 jaar, waarin weer mooie herinneringen 
gemaakt kunnen worden.

Woord van dank
Tot slot wil Sweelpop Festival graag een woord van dank 
uitspreken aan de betrokkenen van Coevorden Cultureel, 
Theater Hofpoort, Kunstbende Drenthe en het Noordpool 
Orkest. Daarbij had dit niet kunnen plaatsvinden zonder 
de volgende instanties: Gemeente Coevorden, Provin-
cie Drenthe, Prins Bernard Cultuurfonds, Rabobank Het 
Drentse Land, Dorpsbelangen Aalden en Dorpsbelangen 
Zweeloo. Wij willen ook graag de bezoekers en overige 
sponsoren bedanken en hopen jullie volgend jaar weer te 
zien tijdens Sweelpop 2023.  

Foto: Giulliano Nobel

Foto: Giulliano Nobel

Foto: Giulliano Nobel

Na het jubileumprogramma stonden ook 
de Daredevils, Diggy Dex, Antoon en de 
Beatcrooks nog op het podium! Kijk voor 
meer informatie over de volgende editie 
op www.sweelpop.nl.



Op zondag 18 december 2022 barst Reuring in de 
Veste los! De rijke historie van Coevorden is dan 
voor bezoekers aan de stad op straat te beleven. De 
Schutterij van Koeverden geeft met een daverend 
kanonschot een start aan de dag. 

Harm Jan Veenstra is ondernemer in Coevorden en een 
van de drijvende krachten achter Reuring in de Veste! “Dat 
is de nieuwe naam voor het Dickensfestijn. We hebben 
voor een andere naam gekozen om ons te onderschei-
den van andere Dickensfestijnen en omdat Reuring in de 
Veste! beter aansluit bij de Stad van Strijd die Coevorden 
is”, vertelt Harm Jan. 

Rosse buurt en vuile was
Op van oudsher bijzondere plekken voor de stad Coe-
vorden worden op de koopzondag voor Kerst acts opge-
voerd, in de lijn van de historie. “Voor een dag krijgt Coe-
vorden bijvoorbeeld weer een rosse buurt”, aldus Harm 
Jan. “Het zal voor veel mensen vast een verrassing zijn 
dat de Molenstraat die functie vroeger had! De broer van 
Napoleon keert terug naar het Kasteel en in de haven rol-
len de tonnen als vanouds over de kade. In de Rijnsestraat 
hangen we de ‘vuile was’ weer buiten en verspreid door 
de stad zijn oude ambachten te zien met een Shantykoor 
voor de muzikale omlijsting.”

IJzerkoekenoproer
De organisatie van Reuring in de Veste! ligt bij het cen-
trummanagement. De ondernemers, op 18 december in 
stijl gekleed, komen zelf ook met een leuke actie. “Wat 
precies blijft nog even een verrassing”, lacht Harm Jan, 

maar het is in samenwerking met het Stedelijk Museum en 
het ijzerkoekenoproer heeft er ook wat mee te maken!”

Pas op de gevangenis
Noteer 18 december vast in uw agenda en kom gezellig 
langs om het roemrijke verleden van Coevorden te bele-
ven. Pas wel op als u over de Bentheimerbrug de stad in 
komt. Daar herrijst namelijk de gevangenis die er vroeger 
stond! 

In de aanloop naar 18 december vindt u meer informatie 
over Reuring in de Veste op hun Facebookpagina. Neem 
er eens een kijkje!

Reuring in de Veste!
                             Coevorden Stad van Strijd

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo organiseert van 25 
november tot eind december bij tante Sweel in Zweeloo 
een expositie van Harm Eggens.

Harm Eggens werd geboren op 17 december 1941 in Erm, 
begon met tekenen op de basisschool en tekent en schil-
dert nog dagelijks.

Zijn gezamenlijk werk omvat een diversiteit aan technie-
ken van bijvoorbeeld houtskool tot olieverf. Veel inspiratie 
vond hij in landschappen, boerderijen, werkstukken van 
leerlingen enzovoort, daarvan maakte hij dan pentekenin-
gen, olieverfschilderijen, aquarellen tot aan illustraties met 
cursusboek. Zijn kunstwerken heeft hij onderverdeeld in 
diverse perioden van zijn leven. Een bewogen veelzijdige 
kunstenaar en zijn werken zijn de moeite waard om te 
bekijken.

Expositie Harm Eggens in Zweeloo

Kijk voor meer informatie over 
Kunstenaarsdorp Zweeloo en de 

Kunstenaarsherberg op 
www.kunstenaarsdorpszweeloo.nl
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In het vorige culturele magazine kon u al lezen over de 
verhalenavond die Hesselen Cultureel op 28 mei organi-
seerde. De oproep die daar werd gedaan om gedichten in 
te sturen, leverde meer dan 100 gedichten op! Prachtige 
gevarieerde inzendingen en jong en oud schreef! Op za-
terdag 3 september barste het van de culturele activiteiten 
in Oosterhesselen. De prachtige stretchtent stond weer op 
de Brink en er was van alles te doen, te zien en te horen. 
Inclusief de presentatie van de gedichtenbundel!

Tentoonstelling ‘Op Portret’
Eindelijk kon de al lang geplande tentoonstelling ‘Op 
Portret’ doorgaan. In de kerk waren portretten te zien van 
Susan Ekkel, Alieke Eising, Henk Eefting, Bouwien Bonkes, 
Anneke Bloema en Thea Gerritsen. Een heel gevarieerde 
tentoonstelling en het was zowel op zaterdag als op zon-
dag gezellig druk.

Cultuurpad in de kijker
Het Cultuurpad verbindt alle dorpen in de gemeente 
Coevorden met elkaar. Elk dorp maakte een deel van de 
wandelroute. Op 3 september stond de route Gees-Oos-
terhesselen-Benneveld in de kijker. Een groot aantal 
wandelaars haalde de route bij het TIP kantoor in Gees 
en wandelde via Oosterhesselen (en de tentoonstelling) 
naar Benneveld. Voor wie de routes wil lopen: bij alle TIP 
kantoren in de gemeente Coevorden te koop!

“Rondom de Oude Toren”
Op 28 mei vertelden zeven sprekers een verhaal. Hesselen 
Cultureel hoopte mensen te inspireren tot het schrijven 
van een gedicht. En dat lukte! Leerlingen van basisschool 
de Woert, leerlingen van het Esdalcollege en verschillende 
inwoners van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen stuur-
den gedichten in. Juryleden Dick Blanke, Klaas van der 
Meulen en Bea Meppelink beoordeelden alle gedichten 
en kozen er een aantal uit voor de presentatie, een aantal 
voor een waarderingsprijs en een aantal voor in de ge-
dichtenbundel.

Op zaterdag 3 september werden tien gedichten door de 
schrijvers voorgedragen. De eerste gedichtenbundel werd 
uitgereikt aan wethouder Bea Meppelink en daarna was er 
muziek. Een gezellige avond volgde en na afloop kregen 
alle donateurs van Hesselen Cultureel de gedichtenbundel 
mee naar huis.

Alle gedichten zijn te vinden op Hesselencultureel.nl

Volop culturele activiteiten in Oosterhesselen

Op zondag 24 juli is het Cultuur- en Wandel-
pad van Gees in de kijker gezet. Wethouder  
Bea Meppelink was daarbij van de partij.

Zo’n 80 mensen hebben op deze warme zondagmiddag 
kunnen kennismaken met het nieuwe wandelboekje van 
ToReCo, waarin voor heel Coevorden een lange-afstand 
wandeling (204 km) langs alle dorpen is uitgezet. De 
routes leiden langs bijzondere landschappelijke plekjes en 
natuur; het pad komt ook langs een groot aantal cul-
tuur-historische plaatsen in de omgeving.

De Beeldentuin van Gees was natuurlijk dé plaats bij 
uitstek om het Cultuur- en Wandelpad in Gees ten doop 
te houden. Ingeluid door de Drentse Jachthoornblazers 
werd het publiek  bijgepraat over de ins-en-outs van de 
nieuwe wandelroutes. 

Ter voorbereiding daarvan hebben 18 kinderen uit Gees 
in een drietal workshops schilderijen gemaakt over wat 
zij mooi en leuk vinden in Gees. De resultaten daarvan 
zijn in juli tentoongesteld in het restaurant van de tuin. 
Gezamenlijk hebben de kinderen 31 schilderijen gemaakt, 
soms met verrassende resultaten. Natuurlijk zijn er mooie 
landschapjes en tafrelen van beesten in de weide. Anderen 
lieten hun fantasie de vrije loop en schilderden bijvoor-
beeld “vette sportauto’s” of het “logo van Knol-Power”! En 
weer anderen verbeeldden krokodillen en de bananaskin 
“Peely” in het dorp.

Alle jonge kunstenaars ontvingen een getuigschrift en 
een schetsboek met kleurstiften, als waardering voor hun 
creatieve inzet. 

Onder leiding van Yvo van Marle kon iedereen een korte 
rondwandeling door de Beeldentuin maken om op deze 
zonovergoten dag van de ‘buitencultuur’ te genieten. 
Aansluitend werd nog lang en uitgebreid bijgepraat over 
de wandelingen, over de schilderijen en over allerhande 
dorpsactualiteiten. Het gezelschap werd daarbij getrak-
teerd op een muzikale intermezzo van de Drentse Jacht-
hoornblazers en er was natuurlijk een afsluitend hapje en 
drankje, aangeboden door Plaatselijk Belang Gees.

Cultuurweekend Gees
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Uit alle ‘windstreken’ kwamen ze, heel veel op de fiets van-
wege het prachtige weer. De fietsenstalling stond bomvol. 
Het thema van het concert was filmmuziek, dat sloot 
mooi aan op het thema van Culturele Gemeente Coevor-
den ‘Verbonden in Verhalen’. Tussen de muziekfragmen-
ten van het orkest Excelsior uit Oosterhesselen vertelde 
Justin Ripassa (de presentator) korte verhalen gebaseerd 
op anekdotes die zich in de regio hebben afgespeeld, af-
gestemd op de nummers. Zo kreeg elk nummer een extra 
betekenis. 

De hoofdrol van het concert was weggelegd voor het 
50-koppige orkest van Excelsior. Zij hebben speciaal voor 
deze avond een compleet nieuw repertoire filmmuziek 
ingestudeerd. “Wat een prestatie en wat een enthousias-
me straalde er vanaf! Zoiets hebben wij nog nooit eerder 
gedaan, hoorde ik een van de orkestleden zeggen”, aldus 
Edward. “De band The Pact was ook een succes. Bandlei-
der Sietse belde mij in maart op en vroeg wat ik er van zou 
vinden als Alides Hidding (Time Bandits) mee zou komen. 
Ik zei, nou doe dat maar niet, dan wordt het véél te druk.”

“Wat een mensen, wat een drukte, ik schat bijna 
1000 man. Links en rechts van de tribune en zelfs 
op de brug. Daar was ik behoorlijk van onder de in-
druk. Het hele idee was een mooi uniek evenement 
neerzetten voor en door de inwoners van Zwin-
deren en omgeving. Nou, dat is gelukt!”, vertelt 
Edward Petrovics, initiator en organisator van het 
Concert bij de Brug. 

Sprookjesachtige sfeer Concert bij de brug

Concert bij de brug
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Toen het orkest het slotnummer Pirates of the Caribean 
inzette, doemde daar uit het niets Jack Sparrow in een 
bootje op. Dit was niet aangekondigd, dus voor iedereen 
een grote verrassing. “Het was natuurlijk niet dé John-
ny Depp, maar de Nederlandse look-a-like die met zijn 
uiterlijk, gekke mimiek en spastische bewegingen, angstig 
goed is”, lacht Edward.

Edward vertelt hoe het idee ontstaan is. “In 2019 ontstond 
bij mij het idee om iets unieks te organiseren. Een bra-
derie, zomermarkt, winterfair, dat wordt in alle dorpen al 
gedaan. Wat maakt Zwinderen dan zo uniek? Ineens wist 
ik het, de vaart, de brug, een prachtig decor voor een 
muziekconcert. Een beetje geïnspireerd door het Concert 
aan de Amstel.”, zegt hij met een glimlach er nog bij. “Het 
was wel een hele klus om dit te organiseren. Tribune, het 
ponton (komt helemaal uit Zwartsluis naar Zwinderen 
gevaren), vergunning, verkeersomleidingen. Een monster-
klus.” Maar het is gelukt, prijzenswaardig zonder een enkel 
incident, dankzij de inzet van vele vrijwilligers uit Zwinde-
ren, de verkeersbegeleiders Gees en de EHBO uit Ooster-
hesselen.

Het open karakter (gratis toegang, open locatie) van dit 
evenement hebben wij mede kunnen realiseren dankzij 
de geweldige bijdrage van de gemeente Coevorden, het 
Postcodeloterij Buurtfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Stichting Welzijn Oosterhesselen en een aantal lokale 
sponsoren. Het brengt de inwoners van Zwinderen en de 
regio weer wat dichter bij elkaar en ze hebben iets moois 
om op terug te kijken.

‘Volgend jaar weer?’, wordt al geroepen. ”Nou, dat weet ik 
nog niet”, zegt Edward aarzelend. “Het is eigenlijk bedacht 
als iets eenmaligs, iets unieks. Het is daarnaast een heel 

tijdrovend en kostbaar evenement. Bij herhaling zal de lo-
kale/regionale middenstand flink over de brug moeten ko-
men en moet er wellicht een toegangsprijs gevraagd wor-
den. In de kleine gemeenschap Zwinderen is dat moeilijk. 
Bovendien moet een dergelijk evenement ‘spannend’ zijn, 
dat is het niet als je dit elk jaar gaat organiseren.”

Er is een mooie aftermovie gemaakt door Lucas Snijder: 
op facebook Concertbijdebrug.

Foto’s: Tjarko Hazewinkel
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Op 18 november opent het Buitengasthuis in  
Meppen haar deuren met de expositie “Wat een 
beeld van een verpleegkundige”.  Deze unieke ex-
positie heeft als thema het publieke imago én  
de beroepsidentiteit van verpleegkundigen. De 
expositie valt binnen het jaar dat Coevorden  
Culturele Gemeente is van Drenthe. Verbonden in 
de verhalen van verpleegkundigen.

De COVID 19 pandemie heeft laten zien hoe cruciaal ver-
pleegkundigen zijn voor een toegankelijke gezondheids-
zorg. Maar als het in de media over verpleegkundigen gaat 
horen we vaak marginalisaties als ’Handen aan het bed”,  
“Verpleging is alleen maar billen wassen” of “Verpleging is 
een vrouwenberoep”. 

Dit imago is niet in overeenstemming met de werkelijkheid  
van het verpleegkundig beroep. Immers het vak is com-
plex, vereist vele competenties en is maatschappelijk van 
grote betekenis. Het vak biedt vele carrièreperspectieven  
voor vouwen en mannen, van ziekenhuizen tot GGZ, van 
docent tot onderzoeker.  

 In de expositie “Wat een beeld van een verpleegkundi-
ge” starten we met beelden van de COVID 19 pandemie 
waarin verpleegkundigen gezien werden als helden en 
engelen. We nemen de bezoekers mee naar het imago 
dat vaak historisch bepaald is. En natuurlijk ook naar de 
actualiteit. Bijvoorbeeld naar de wijkverpleegkundige toen 
en nu. Wat een verschil tussen Zr. Beets in 1915 in  
Zweeloo en een wijkverpleegkundige van Icare in 2022.

De doelgroepen van de expositie zijn (student)-verpleeg-
kundigen en verzorgenden maar ook jongeren die nog 
een beroepskeuze moeten maken. En verder is iedereen 
van harte welkom. De expositie wordt georganiseerd door 
Stichting Lof der Verpleegkunst en Bureau Lambregts. 

Bezoek op afspraak: 

Toegang € 10,-
Buitengasthuis
Mepperstraat 11 
7855 PH MEPPEN
Tel: 06 51363 970 
Email: Buitengasthuis@Burola.nl
www.lofderverpleegkunst.nl/imago

Wat een beeld van de verpleegkundige
Over publiek imago en beroepsidentiteit
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Onder dat motto startte Bert de Haan met een 
aantal vrijwilligers in 2019 het TalentenCentrum 
Coevorden in MFC Ravelijn Verbindt aan de 
Linthorst Homanlaan 1 in Coevorden. Wij geloven 
dat iedereen talent heeft. En bij het TalentenCen-
trum Coevorden kunnen kinderen en volwassenen 
spelenderwijs ontdekken wat dat talent is. 

Met activiteiten zoals toetsen (piano/keyboard), gitaar, 
klarinet, slagwerk en tekenen en schilderen ontdekken 
deelnemers hun creatieve talenten. En sinds kort is er ook 
een toneel- en cabaretgroepje actief. Het Centrum laat 
op een laagdrempelige manier kinderen en volwassenen 
kennismaken met muziek en andere creatieve activiteiten. 
Alles kosteloos en geheel verzorgd door vrijwilligers. De 
vrijwilligers die de activiteiten begeleiden zijn allen men-
sen met ervaring, die het leuk vinden om hun passie en 
enthousiasme aan anderen door te geven.

De basis
Iedereen kan de activiteiten maximaal 6 maanden vol-
gen. Genoeg tijd om te ontdekken of je er aardigheid in 
hebt. De vrijwilligers van het TalentenCentrum Coevorden 
reiken je de basisvaardigheden aan. Als je daarna nog 
verder wilt, dan kun je overstappen naar een professionele 
docent of een (muziek)vereniging. 

Instrumenten en materiaal
Omdat wij iedereen de kans willen bieden mee te doen, 
stellen wij een aantal instrumenten in bruikleen beschik-
baar. Daarna willen we ze weer terug, want dan gaan de 
deuren open voor nieuwe deelnemers. Ook zorgen we 
voor materiaal dat nodig is bij andere creatieve activiteiten, 
zoals schilderen en tekenen.

Dankzij de financiële ondersteuning en hulp van o.a. de 
gemeente, Rotary Uelsen Coevorden en het MFC Ravelijn 
Verbindt kunnen wij die instrumenten en materialen aan-
schaffen en gebruik maken van de lokalen om de activitei-
ten te organiseren. 

Beurs beschikbaar 
Ondersteund door het Rudie Zwols Fonds is er vanuit 
het Centrum voor een bijzonder talent de “Bert de Haan 
Beurs” beschikbaar, vernoemd naar de in 2020 overleden 
oprichter van het centrum. Dit jaar is voor de eerste keer 
deze beurs uitgereikt. Met deze beurs wordt bijvoorbeeld 
een jaar les bij een professionele docent mogelijk, of een 
instrument kan worden gehuurd of gekocht. Dit jaar viel 
de eer te beurt aan Roan Tromp, een 9-jarige jongen die 
op de piano laat zien en horen dat hij volop de kwaliteiten 
en inzet heeft om zich daarop verder te bekwamen.  
   
Vrijwilligers
Het TalentenCentrum maakt zich klaar voor een nieuw 
seizoen met een programma vol activiteit en plezier! En 
daar zijn natuurlijk altijd weer vrijwilligers voor nodig. 
Mensen die een instrument bespelen en daar graag 
anderen kennis mee willen laten maken. En mensen die 
andere creatieve talenten bezitten en dat ook willen delen 
met onze deelnemers. Maar ook organisatie- en social 
media-talent en mensen met kennis van bestuur en com-
municatie kunnen we in het TalentenCentrum nog goed 
gebruiken.

Interesse gewekt?
Wanneer jij nu enthousiast bent en graag als deelnemer 
of als vrijwilliger mee wilt doen in het TalentenCentrum, 
neem dan contact met ons op: 
contact@talentencentrumcoevorden.nl 
of bel: 06 153 84 153  

iedereen heeft talent

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar – toen 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd 
aangevallen door Engeland, Frankrijk én de bisdommen 
Münster en Keulen – plaatsvond. In 2022 wordt dit Ramp-
jaar landelijk grootschalig herdacht. Op tal van plekken 
worden evenementen georganiseerd. Voor de NPO en de 
Afdeling Geschiedenis van de NTR biedt dit een uitgelezen 
kans om aansluitend aan al die activiteiten in een 7-delige 
geschiedenisserie het spannende en belangrijke verhaal 
over het Rampjaar te vertellen, waarin het volk redeloos, 
de regering radeloos en het land reddeloos was. De serie 
is gemaakt door de redactie van Andere Tijden en met 
Hans Goedkoop als verteller, reconstrueren historici de 
gebeurtenissen die de aanleiding vormden. 

De geschiedenis van Coevorden met Bommen Berend 
als vijand en generaal Rabenhaupt en Mijndert van der 
Thijnen als helden, komt hierin vanzelfsprekend ook aan 
bod. Op vrijdag 12 augustus heeft de NTR in Coevorden 
gefilmd. Ineke den Hollander is daarbij geïnterviewd over 
de gebeurtenissen van destijds in de stad. Ineke schreef 
het boek ‘Een Schricklijck Jaer’, over het Rampjaar in het 
Noorden van Nederland.

NTR besteedt in najaar aandacht 
aan rampjaar 1672

Te zien

De serie is van 28 oktober tot en met 9 
december 2022 te zien op NPO2 (NTR).
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Foto: Caressa van Groenenbergh
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In het kader van Coevorden Culturele Gemeente vonden 
voor Kunst & Cultuur deze nieuw ontwikkelde digitale 
erfgoedworkshops plaats met op OBS de Markeschool en 
de RKBS St. Wilibrordus in Coevorden. 

Leerlingen van groep 7 en 8 in de gemeente Coevorden 
gingen onder leiding van Dennis Molema het archiefma-
teriaal digitaal inkleuren, en op zoek naar de geschiedenis 
van hun eigen schoolgebouw. En daarbij maakten ze ook 
hun eigen verhalen en gebruikten ze hun fantasie over 
hoe het er in kleur uit had kunnen zien.

Combinatie van techniek en erfgoed
Dennis Molema is locatiecoördinator en coach voor de 
Digital Art Factory (DAF), een werkplaats voor digitale kunst 
van het ICO waar jongeren kunnen experimenteren met 
techniek op een creatieve en zelfgestuurde manier. Dit 
neemt hij ook mee in de workshops die hij geeft. Vanuit 
zijn eigen kunstpraktijk werkt hij veel met archief en digita-
le restauraties, en dit was dan ook voor hem de uitgelezen 
kans om een jonge doelgroep in aanraking te brengen 
met zijn favoriete technieken.

Restauratie kan heel ingewikkeld zijn, maar re-interpretatie 
- oude beelden actueel maken - kan eenvoudig door ze in 

te kleuren. Op tablets zijn genoeg tekenprogramma’s die 
- met behulp van een pen of je eigen vinger - het mogelijk 
maken om mensen, voorwerpen, kleding, gras, etc., realis-
tisch in te kleuren.

De kinderen in de workshop zullen niet altijd alles rea-
listisch kunnen (of willen) inkleuren, Een blauw en een 
paars jurkje zijn niet te onderscheiden, maar dit maakt elke 
verschillende interpretatie van dezelfde foto ook uniek en 
interessant. Je kan met de leerlingen kijken naar kleurvoor-
beelden van de kleding van toen, maar in deze workshop 
werd de fantasie de vrije loop gelaten. Wat voor kleur zou 
jij dragen in die tijd? Wat doet het met je idee van de oude 
tijd als je het frisse kleuren geeft?

Locatiejacht
Op de OBS Markeschool in Wachtum was er de bijzonde-
re situatie dat het schoolgebouw nagenoeg hetzelfde is 
gebleven. Een extra element in deze workshop was dan 
ook het namaken van de oude foto. De kinderen werden 
uitgedaagd om in de schoenen te staan van een fotograaf 
die de foto maakte lang voordat zij geboren waren. 

Door de speelruimte van nu te koppelen aan het archief-
materiaal, konden de leerlingen lichamelijk verbinding 

Hoe breng je het archief tot leven?
Sepia gezichtjes, zwart-witte bouwtekeningen, je moet goed leren kijken en leren inleven 

om de overblijfselen van vroeger te koppelen aan onze tijd. Dat is nou precies wat de work-
shop “Digital Art Factory: Kleur een Kiekje” kinderen heeft geleerd te doen! 

maken met een historische ruimte. Ze zagen hun eigen 
school, niet alleen zoals ze die elke ochtend zien, maar nu 
ook als onderdeel van de geschiedenis.

Met behulp van digitale beeldbewerking kun je de oude en 
de nieuwe foto in elkaar over laten lopen. Ook selectief: 
een mooie blauwe lucht boven de ouderwetse dakbedek-
king, en dan toch het logo van de nieuwe school in kleur? 
Alles kan! 

Verplaats jezelf in leerlingen van vroeger
Waar op het schoolplein zouden de oude leerlingen heb-
ben gespeeld? Tegen het einde van de workshop konden 
de leerlingen hun voorgangers uit de schoolfoto knippen, 
en realistisch neerzetten op het nieuwe schoolplein. Of 
op het dak, want waarom zouden kinderen dat vroeger 
niet hebben geprobeerd? Er werd zelfs een leerling uit het 
verleden als een doorzichtig spook in de muur geplaatst…

Van de St. Willibrordusschool was geen klassenfoto, maar 
dezelfde knip-en-plaktechniek werd door de kinderen vin-
dingrijk gebruikt om een tijdreis te maken naar het verle-
den. Ze plakten hun eigen digitale hoofd op de plaats van 
een historische leerling (of docent…) Het digitale verkleed-
partijtje in oude kloffies sloeg goed aan!

Een aantal leerlingen merkten op dat ze nog nooit zo lang 
een oude foto hadden bestudeerd. Ze gingen zich afvra-
gen hoe het zou zijn om met deze kinderen in de klas te 
zitten. Hoe zouden zij het in de klas van nu vinden? Een 
begin van een historische ontdekkingstocht: Kleur een 
Kiekje.



434342

De Hondsrug UNESCO Global Geopark is op zoek 
naar vrijwilligers! Word jij ambassadeur van het 
prachtige Hondsruggebied? We zijn op zoek naar 
gastheren/gastvrouwen en vrijwilligers voor het 
promotieteam.

Over het Hondsruggebied 
Het Hondsruggebied is een groot en uniek gebied: de rug-
gen en dalen werden in de ijstijden gevormd. De prehisto-
rische mens liet er ons zijn schatten na en duizenden jaren 
lang gaven mensen vorm aan een landschap dat van alle 
tijden is. Een inspirerende omgeving van grote cultuurhis-
torische en toeristische waarde en een unieke plek om te 
werken: De Hondsrug UNESCO Global Geopark is name-
lijk het enige Geopark in Nederland!

Wat doet het promotieteam?
Als vrijwilliger bij het promotieteam ben je ambassadeur 
van het Hondsruggebied. Dankzij de ambassadeurs dra-
gen we de boodschap van De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark uit naar een groot publiek. Dat doen we onder 

andere door aanwezig te zijn op diverse markten met 
onze promotiekraam en het organiseren van activiteiten.

Wat doe je als gastheer/gastvrouw? 
Als gastheer/gastvrouw bij De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark ontvang je bezoekers in het museum. Er is een 
speciale tentoonstelling over het Hondsruggebied. Jij 
ontvangt de gasten, geeft extra informatie over de ten-
toonstelling en 

De Hondsrug UNESCO Global Geopark bestaat uit een 
gezellige en enthousiaste groep vrijwilligers. Je werkt altijd 
samen met andere vrijwilligers: je staat er dus nooit alleen 
voor. Lijkt het je leuk om jong en oud op een interactieve 
manier te vertellen over het prachtige Hondsruggebied of 
wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 
info@dehondsrug.nl 

Kom je bij ons werken als vrijwilliger, dan krijg je van ons 
een opleiding aangeboden. Zo kom je goed beslagen ten 
ijs.

Het Hondsruggebied is ontzettend groot en divers: van 
Coevorden tot aan Groningen en van archeologische 
schatten tot aan historische gebouwen: er is van alles 
te zien én te doen. In geologisch en cultuurhistorisch 
opzicht  is het Hondsruggebied heel bijzonder. Door de 
lange, rijke geschiedenis van het gebied heeft UNESCO 
het gebied erkend als UNESCO Global Geopark. 

Wist je dat De Hondsrug UNESCO Global Geopark het 
enige Geopark is in Nederland? 

Het Hondsruggebied is ontzettend belangrijk geweest, 
ook voor Coevorden. Toen Bommen Berend van Coe-
vorden naar Groningen trok tijdens het Rampjaar (1672), 
trok hij ook over de Hondsrug. Nabij Deurze ligt de schans 
‘Poepenhemeltje’. Hier zou de bisschop van Münster, 
Bommen Berend, in 1672 gebivakkeerd hebben tijdens zijn 
belegering van de stad Groningen. 

De Hondsrug UNESCO Global Geopark maakt de verha-
len over de Hondsrug zichtbaar. Houd de website www.
dehondsrug.nl in de gaten voor het laatste nieuws over 
onze lezingen en andere activiteiten. Altijd op de hoogt 
zijn van het laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze 
nieuwsbrief.

Verhalen over de Hondsrug

Wil je zelf op ontdekkingstocht? Download dan de gratis app ‘The lost  
collection’ van de Hondsrug UNESCO Global Geopark. Speur naar dieren  
en dingen van nu, vroeger én uit de ijstijd op je smartphone. Tip!



Het verhaal van de bevrijding van Coevorden 
volgens het slimme plan van Mijndert van der 
Thijnen is vaak verteld, opgevoerd, beschreven en 
bezongen. 

De heldenmoed van burgers en soldaten spreekt nog 
steeds tot de verbeelding. Bevrijding is immers een thema 
dat ons in alle tijden raakt. Toen zorgde de overwinning 
voor nieuwe hoop tijdens het Rampjaar. In de tentoonstel-
ling ‘De vesting heroverd!’ staan de verloop van de strijd 
en de bevrijding van Coevorden centraal. De actualiteit 
raakt aan vragen over het verdedigen van je eigen vrijheid 
en wat een conflict  met een mens doet. Dit is de tweede 
tentoonstelling van het tweeluik over het Rampjaar 1672. 

Trots is het museum op een originele mortier van  
Bommen Berend die in bruikleen te zien is. 
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Tentoonstelling De vesting heroverd! 
350-jarig ontzet van Coevorden

Te zien

De tentoonstelling ‘De vesting heroverd!’ 
is van zaterdag 8 oktober 2022 tot en 
met zondag 26 maart 2023 te zien in 
het Stedelijk Museum Coevorden.

Word vrijwilliger in het museum!
Word jij de nieuwe collega van Nico, Yvonne, 
Henk en de andere vrijwilligers?

Nico: “Als gastheer of gastvrouw mag je de altijd optimis-
tische bezoekers welkom heten en wegwijs maken in het 
museum”.

Yvonne: “Leuk is het contact met de bezoekers waarbij je 
soms ook leuke verhalen te horen krijgt”.

Henk: “Het is altijd leuk als je mensen dingen over de ge-
schiedenis van Coevorden kunt vertellen die zij nog niet 
wisten. Vooral als het om mensen uit de Zuidoosthoek 
van Drenthe gaat. Vaak heb ik mensen horen zeggen 
‘daar wist ik niets van’”.

VRIJWILLIGER WORDEN

Wil je meer informatie? Of jezelf  
aanmelden als vrijwilliger? Mail naar 
info@museumcoevorden.nl of bel  
naar 088 012 83 15 en vraag naar  
museumdirecteur Rik Klaucke.



Kunstwerk uitgelicht

De ziener
“Ik vind het maar een griezelig en eng gezicht”, zei een meisje 
uit groep 8 van OBS De Akker in Sleen, toen we bij het beeld 
van De Ziener stonden. De leerlingen deden mee aan een 
excursie langs de cultuurhistorische monumenten in Sleen. 
Ze volgden de excursie in het kader van het project: Langs 
het tuinpad van mijn vader van het Veldstudiecentrum in 
Orvelte. De Ziener stelt voor het gezicht van Evert Zagers, die 
in 1814 werd geboren in Emlichheim en in 1884 overleed in 
de Verenigde Staten. Hij behoorde tot een groep christelijk 
afgescheidenen, die onder leiding van dominee Van Raalte 
naar Drenthe in Michigan (Verenigde Staten) trokken.

Het beeld werd op 16 juni 1948 onthuld door de ambassa-
deur van de Verenigde Staten, de heer Baruch. Op die datum 
was het honderd jaar geleden dat de eerste groep van de Van 
Raaltepioniers naar Holland-Michigan vertrok. Het was profes-
sor Prakke, voorzitter van het Drents Genootschap, die het 
initiatief nam tot plaatsing van het beeld. 

Willem Valk werd geboren op 22 oktober 1898 in Zoeterwou-
de en overleed op 6 november 1977 in Bennebroek. Willem 
Valk werd ook wel de Stadsbeeldhouwer van Groningen 
genoemd. Tientallen beelden, reliëfs en ornamenten op 
belangrijke gebouwen sieren de stad. Bij het stadhuis staat 
van hem een buste van Carl Rabenhaupt. In de oorlog was hij 
actief in het verzet. Na de oorlog werd hij om die reden veel 
gevraagd om herdenkingsmonumenten te maken. In Assen 
bij het vroegere provinciehuis staat van hem het provinciaal 
herdenkingsmonument.

Hij gaf les aan de Academie Minerva en een van zijn vele 
leerlingen was Wladimir de Vries, die onder meer het beeld 
Demeter of meisje in het koren maakte (zie daarvoor de vori-
ge editie van dit magazine) Het beeld De Ziener werd onthuld 
op 16 juni 1948 door de heer Baruch, ambassadeur van de 
Verenigde Staten in Nederland. Van deze onthulling is op You 
Tube een aardig filmpje te zien.

Het dorp Erm bouwde tijdens de Zuidenveldtentoonstelling in 
2017 een fraaie ereboog waarin allerlei elementen van de Van 
Raaltetrek waren verwerkt. Een schitterende boog.
Wandel ook eens over de brink van Sleen met zijn vele  
cultuurhistorische monumenten. Aanschouw het beeld van 
De Ziener en beoordeel of u het eens bent met de leerlinge 
uit groep acht. 

Titel van het beeld De Ziener
Kunstenaar  Willem Valk
Materiaal  zandsteen
Afmetingen  hoog - 120 cm
   breed- 75 cm
Locatie   In de gevel van het voormalig   
   gemeentehuis in Sleen
Plaatsing  1948

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.

VOOR VRIJHEID EN BROOD
DRENTHE IN MICHIGAN
TER HERINNERING
AAN DE DRENTSE MICHIGAN
PIONIERS VAN 1847
MEDE BOUWERS AAN
EEN NIEUWE WERELD
EEN EEUW LATER GEPLAATST
DOOR HET DRENTS GENOOTSCHAP
 - tekst op de plaquette
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Op de  historische plek waar het in 1672 ook had plaatsge-
vonden bulderden, onder het toeziend oog van Mijndert 
van der Thijnen nu ook weer de kanonnen en werden 
schoten gelost met musketten. “Een prachtig evenement,” 
complimenteerde burgemeester Renze Bergsma de orga-
niserende Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden bij 
de afsluiting nadat hij het laatste kanonschot had gelost.
Met een kranslegging bij het Mijndert van der Thijnen 
monument en een kanonschot opende wethouder Bea 
Meppelink vrijdagavond het weekend.

Honderden re-enacters vanuit heel Europa hadden vrijdag 
26 augustus hun kampementen in het Van Heutszpark op-
geslagen om op zaterdag en zondag bij de stadsgracht de 
strijd te leveren. Re-enacters zijn mensen die historische 
gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oor-
spronkelijk plaatsvonden naspelen. Na de inspectie van de 
troepen zaterdagmorgen door locoburgemeester Jeroen 
Huizing begonnen de groepen met het geven van de-
monstraties en werd door de commandant van de staatse 
troepen en de commandant van de Münsterse troepen 
het strijdplan doorgenomen voor de slag om Coevorden.

Op een veilige afstand keken duizenden belangstellen-
den zaterdag en zondag bij de stadsgracht in het Van 
Heutszpark hoe de Staatse troepen de Münsterse troepen 
versloegen en daarmee Coevorden weer bevrijdde. Er 
werd stevig gevochten, geschoten met musketten en er 
werden kanonskogels afgevuurd. Aan beide kanten vielen 
slachtoffers. Grote rookpluimen hingen boven de strijden-
de partijen en het publiek rook de kruitdampen.

Buiten al het wapengekletter werd door diverse muziek-
groepen voor vermaeck gezorgd. Vive les Gueux roerde 
de trommels en vermaakte het publiek met vrolijke histo-
rische liederen over de dagelijkse dingen des levens. Het 
Reünie Orkest Artillerie verzorgde evenals  het Reünieor-
kest Regiment van Heutsz enkele optredens in het cen-
trum van Coevorden en in het van Heutszpark. Ook was 
een ambachtenmarkt op het Marktplein. Met een defilé, 
afgenomen door burgemeester Renze Bergsma, Mijndert  
van der Thijnen en de commandanten van de Staatse en 
Münsterse troepen werd een weekend waarin Coevorden 
terugkeerde naar 1672 afgesloten.

Het 350 jarig ontzet van Coevorden werd in het van 
Heutszpark op spectaculaire wijze herdacht met als hoog-
tepunt de Slag om Coevorden bij de stadsgracht.

Duizenden mensen hebben het laatste weekend van augustus het van Heutszpark in Coevorden bezocht 
om de Slag om Coevorden mee te maken. Dit jaar, waarin Coevorden het 350-jarig herdenkingsfeest van 

het ontzet van Coevorden in 1672 groots viert en herdenkt, werd de Slag om Coevorden gehouden. 

De 
slag 
om 
Coevorden

Foto’s en tekst: Herman Woltersom



Bij het naderen van de winter werden vroeger veel na-
jaarsmarkten georganiseerd, ook in Drenthe. Er werden 
inkopen gedaan voor de winterperiode en de boeren 
probeerden een deel van hun veestapel te verkopen, want 
op stal staande beesten moesten gevoerd worden en dat 
leverde niets op.

Verschillende markten
In Drenthe had je de Roldermarkt (tweede dinsdag van 
september), Rodermarkt (vierde dinsdag van september) 
en de Zuidlaardermarkt (derde dinsdag van oktober). De 
reeks werd afgesloten met vier markten in Coevorden, 
twee in oktober en twee in november. De eerste drie wer-
den Bieste(n)moandagen genoemd, de vierde de Ganzen-
markt.

Veehandel
De eerste Biestemoandag was de belangrijkste dag voor 
de veehandel: koeien, paarden, maar ook schapen, geiten 
en ander vee werden dan verhandeld. Begin 1900 kon de 
aanvoer tussen de 1500 en 2000 stuks liggen. Als de eco-

nomie erg slecht was, lieten de boeren hun niet verkochte 
vee soms op de terugweg naar huis gewoon lopen. Dat 
scheelde weer in de kosten voor voer voor de komende 
winter. 

De tweede Biestemoandag (Middelbiestemoandag) kende 
beperkte veehandel en was min of meer een gewone 
marktdag. 

Olle Wievenmarkt
De derde Biestemoandag werd ook wel Olle Wievenmarkt 
genoemd. Vrouwen en kinderen mochten dan ook mee 
naar de markt. De vrouwen deden hun inkopen voor de 
winter en de kinderen konden naar de Kermis. Inwoners 
van  Coevorden die een volkstuin hadden brachten hun 
koopwaar ook naar de markt, voornamelijk soepgroenten 
en witte kool. 

De vierde Biestemoandag was de Ganzenmarkt
Coevorden was in de 19e eeuw nog omringd door moe-
rasachtige gebieden. Het was een uitstekend gebied om 

Iedere tweede maandag van november wordt de Ganzenmarkt gevierd in Coevorden. De markt en alles 
daaromheen trekt bezoekers van heinde en verre. Oud-Coevordenaren komen terug naar de stad voor 

wat voelt als een reünie. Samen met huidige  inwoners van de stad en omliggende plaatsen en natuurlijk 
de toeristen maken ze er een feestje van. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen? 

bijvoorbeeld ganzen te fokken en te mesten. Deze wer-
den in die periode uit de omliggende gebieden (Zuidoost 
Drenthe, Noordoost Overijssel en het Graafschap Bent-
heim) naar Coevorden gedreven om daar verhandeld te 
worden.

Die ganzen werden vervolgens per boot naar Rotterdam 
vervoerd, alwaar ze werden overgeladen in zeeschepen 
om uiteindelijk in Engeland op de Kerstdis te belanden.

Ontmoetingsplaats voor de jeugd
De jaarmarkten waren ook een ontmoetingsplaats voor de 
jeugd. Uitgaan was in die tijd nog niet zo vanzelfsprekend. 
Daarom was bijvoorbeeld de Ganzenmarkt een uitsteken-
de gelegenheid om feest te vieren. Jongeren uit de wijde 
omgeving kwamen hiervoor naar Coevorden. Sommigen 
legden in ieder etablissement onderweg aan met als ge-
volg dat ze de Ganzenmarkt niet haalden.  

Ganzenmarkt nieuwe stijl
In de loop van de 20e eeuw werden er steeds minder 
ganzen aangevoerd en uiteindelijk werden er geen vogels 
meer verhandeld. In het voorjaar van 1962 ontvouwde de 
heer H.J. Kranenborg aan de heer J. Heemstra een plan 
om de afgetakelde Ganzenmarkt nieuw leven in te blazen.

Voorstel aangenomen
De heer Heemstra (een groenteboer) was voorzitter van  
de ‘Stichting Coevorden Centrum’ en kaartte het plan ver-
volgens aan bij bakker J.H. Eising. Op een vergadering van 
de Coevorder Middenstand Centrale voerde de laatste een 
warm pleidooi om de Ganzenmarkt niet uit Coevorden te 
laten verdwijnen en deed het voorstel om weer ganzen 
door de winkelstraten naar de markt te drijven. Het voor-
stel werd aangenomen en een commissie werd benoemd 
om het evenement te organiseren. 

De ganzen konden weer naar ‘huis’
In de omgeving van Coevorden waren weinig ganzen 
meer te vinden en de eerste koppels moesten uit Rolde 
komen. Later werden de ganzen geleverd door de familie 
Wolters uit Colmschate. Gehandeld werd er niet meer 
(op een enkele gans na) en de ganzen konden na afloop 
gewoon weer naar ‘huis’. 

Eerste sjerp voor Ria Assen
Natuurlijk moesten de ganzen ook naar de markt gedre-
ven worden en hiervoor werden in eerste instantie meisjes 
van de huishoudscholen uit Coevorden en omgeving 
benaderd. Degene met het origineelste kostuum werd 
verkozen tot Miss Ganzenhoedster en op 12 november 
1962 kon toenmalig burgemeester P.A. Wolters Ria Assen 
uit Nieuwe Krim de eerste sjerp omhangen.

Dubbelkans
De middenstand startte voorafgaand aan de Ganzenmarkt 
een actie ‘Dubbelkans’.  Bij aankoop in de winkels kreeg 
men zegeltjes die op een kaart van 10 ingeleverd konden 

De geschiedenis van de Ganzenmarkt

Tekst: Marina Grootjans, met dank aan Henk Arends
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worden. Tweemaal per week werden uit die kaarten een 
aantal getrokken en de winnaars kregen (meestal) een 
voedselpakket. Op Ganzenmarkt zelf vond dan nogmaals 
een trekking plaats waaraan alle kaarten weer meededen, 
de Dubbelkans dus. 

Kermis in de winterstalling
Rond de Ganzenmarkt werden diverse evenementen 
gehouden; uiteraard de kermis en in de meeste cafés 
zorgden muzikanten voor een  prima sfeer. Voor de 
kermisexploitanten  was dit vaak de laatste kermis van het 
jaar, hierna zocht men de “winterstalling’’ op.

Senior Mister en Missverkiezing
Diverse verenigingen organiseerden (vaak in het weekend 
voorafgaande aan de Ganzenmarkt) ook activiteiten, zoals 
een bridge-drive, klaverjaswedstrijden, autorally (Ganzen-
rit) en een schaaktoernooi. In bejaardenzorgcentrum de 
Voorde werd op dinsdag nog een senior Mister- en Miss-
verkiezing gehouden.

Landelijke bekendheden
De presentatie van de missverkiezing was een tijd lang 
in handen van landelijke bekendheden, zoals Jack Reyn-
ders, Theo Koomen en Peter Knegjens. In de eerste jaren 
vonden de festiviteiten alleen ‘s morgens plaats (alleen de 
cafés draaiden de hele dag door). Om ook de middag op 
te vullen werd besloten nog een verkiezing te organiseren 
(de mini-miss, vanaf 1974), een aantal jaren later aangevuld 
met een verkiezing van de mini-mister (vanaf 2016).

‘Hollands Glorie’
Eind jaren 70 streek ‘Hollands Glorie’ neer op de Ganzen-
markt, waarbij een keur van landelijk bekende artiesten op-
trad. Later traden dweilorkesten op, waarvan de bekendste 
waarschijnlijk de “Boeskeulkes” uit Oldenzaal waren.

Een heel weekend feest
Omdat de horecagelegenheden ook voorafgaand aan de 
Ganzenmarkt (plaatselijk bekend als ‘de  nacht van) voor 
muziek zorgden, hebben de feestelijkheden zich tegen-
woordig grotendeels verplaatst naar de zondag. En voor 
de echte Ganzenmarktbezoekers (lees feestvierders) zelfs 
nog eerder in het weekend! 

Veehandel op de Markt

Boven: Miss en mini-Miss met Theo Koomen. Onder: Missverkiezing

Op zaterdag 26 november is voor de tweede keer ‘De 
dag van de stripmaker’ in theater Hofpoort @De Fabriek. 
De dag - alleen voor stripmakers toegankelijk - is een 
initiatief van Stripmaker des Vaderlands Herman Roozen, 
woonachtig te Coevorden. Het was vorig jaar nog een 
beetje spannend of zijn collega’s wel wilden afreizen naar 
‘het verre Drenthe’ voor een congres, maar de reacties na 
afloop waren unaniem positief. Vier sprekers zijn geboekt 
en enkele beroemde stripmakers hebben al gezegd te 
zullen komen. Om het één en andere te kunnen financie-
ren maakt Herman centsprenten op maat in ruil voor een 
bijdrage, vanaf 50 euro. Meer hierover is te lezen op de 
website stripmakerdesvaderlands.nl.

Dag van de Stripmaker

Op zaterdag 3 december wordt het kunstproject 
Souvenir geopend. Aan het kunstproject Souvenir 
doen zo’n veertig beeldend kunstenaars uit de hele 
gemeente Coevorden mee. 

De schilders, beeldhouwers, tekenaars en fotografen bui-
gen zich in dit culturele jaar over het thema souvenir. Alle 
kunstwerken worden verzameld in een tentoonstelling. 

De opening is op zaterdag 3 december om 15.00 uur in 
Galerie Kunst op Vijf (Sallandsestraat 5 in Coevorden).  
Ook zijn de Culturele Gemeente-schilderijen uit de kernen 
te zien. De tentoonstelling staat tot 8 januari. Na afloop 
wordt het boek ‘Souvenir’ gepresenteerd. Een mooi  
bewaarboek van het kunstproject. 

Opening tentoonstelling Souvenir

Foto: Johan Remmig
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Kunstenaar uitgelicht

Spelen met taal, dat kan iedereen leren. Daarom daagde 
Hesselen Cultureel jong en oud uit om een gedicht te 
maken voor het project ‘Rondom de oude toren’, waarin 
verhalen centraal stonden. Leerlingen van de basisschool, 
van het voorgezet onderwijs en volwassenen uit het dorp 
konden gedichten insturen. Van alle gedichten is een 
mooi boekje gemaakt. Een aantal gedichten kreeg een 
speciale vermelding. 

In het juryrapport stond: 

Marre 
Mooi geformuleerd de tegenstelling ‘vrije wij’ verstoord 
door de vijand. Marre heeft ons blij verrast met haar ge-
dicht. En als je het leuk vindt om te dichten, ga er vooral 
mee door!
 
Niels 
Niels maakt een prachtig statement: als je het nu nog niet 
begrijpt dan weet ik het ook niet meer (en ga lekker voet-
ballen). Goed gedaan Niels!
 
Iris                 
Wat een heerlijk gedicht: modern, zelfbewust, duidelijk, 
verstandig. Kan zowel fluisterstil als met luide eventueel 
aanzwellende stem worden voorgedragen. Ook heel 
kleurrijk. 
 
Caitlyn            
Heel erg mooi geïllustreerd. Dit gedicht toont een ge-
weldige ommekeer in het denken over de noodzaak van 
defensieve taken van een land. Heel sterk en helder ver-
woord. Bovendien is het gedicht een prachtig eerbetoon 
aan jouw vader en opa
 

Taal is voor jong 
en oud

 
Anne van Straaten     Mijn Drentse Duffel   
Alle drie juryleden unaniem nummer 1. Mooi beeld, ik 
denk aan iemand die nieuw is in Drenthe en zich er hele-
maal thuis voelt. Mooi van vorm en goed taalgebruik. 
IJzersterke eerste zin: als lezer wil je verder lezen over een 
jas van veen heide en steen: poëtisch tot op het bot!

555554

Alle gedichten zien? Ga dan naar www.hesselencultureel.nl 
en klik op ‘Evenementen’. Hier vind je linkjes naar de 
gedichten van groep 7, groep 8, het Esdalcollege en de 

volwassenen die meededen. 
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