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het was een feest!

het ontzet van Coevorden prachtig slotstuk



U heeft alweer de laatste editie van het 
culturele magazine in handen. In 2021 
en 2022, waarin de gemeente Coevorden 
culturele gemeente van Drenthe was, 
hebben we gezien wat cultuur voor de 
inwoners van de gemeente Coevorden 
betekent. Wat zijn er ongelooflijk veel 
initiatieven gestart vanuit de dorpen, 
stad en wijken in de gemeente Coevor-
den! Prachtig om te zien.  

In de laatste periode van 2022 hebben we  
genoten van de Ganzenmarkt nieuwe stijl.  
De miss, mini-miss Ganzenhoedster en mister 
Ganzenhoeder verkiezing, de warenmarkt,  
de kermis, de gezelligheid in de binnenstad, 
kortom een weekend lang één groot feest. 

En er was nog zoveel meer te beleven in onze prachtige gemeente. De expositie ‘Wat een 
beeld van een verpleegkundige’ in Meppen, de expositie met schilderijen van Harm Eggens in 
Zweeloo. Ook de expositie van het project Souvenir bij Kunst op Vijf in Coevorden was een 
groot succes. Maar liefst 34 beeldend kunstenaars maakten een nieuw werk met het thema 
Souvenir. 

De musical “Het ontzet van Coevorden” was een succesvol evenement op een unieke locatie, 
namelijk in de prachtige stadskerk. Hoe mooi om te zien dat professionals samen met gepas-
sioneerde inwoners, onder bezielende leiding van Dick van den Heuvel, ons meenamen in 
het verhaal over het ontzet van Coevorden. Om nog meer te weten te komen over het ontzet 
van Coevorden is er tot en met 26 maart een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Coevor-
den. Ook hebben wij kunnen genieten van een indrukwekkend en onvergetelijk concert ‘The 
Armed Man’ uitgevoerd door muziekvereniging Excelsior en een groot projectkoor. En één van 
de laatste weekenden van december was in de historische binnenstad van Coevorden ‘Reu-
ring in de Veste’. Overal was muziek te horen en er waren meer dan 100 figuranten in histo-
rische kleding zoals straatmuzikanten, bedelaars en wasvrouwen. Ook de IJzerkoekenoproer 
konden we op die dag herbeleven.   

Kortom, ook in het najaar was er veel te doen op cultureel gebied in onze gemeente.  
Het culturele jaar werd afgesloten met fantastische (muzikale) initiatieven rondom kerst in de 
gehele gemeente, waar een ieder ook volop van genoten heeft. 

We mogen trots zijn op onze gemeente, waar de verbinding tussen de inwoners de kracht is 
van de gemeenschap. We kunnen na dit jaar hardop zeggen dat in onze gemeente cultuur 
verbindt! 

Bea Meppelink
Wethouder gemeente Coevorden
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STRIP | Herman Roozen

4

Podcast 

Podcast 
Van Koevoorde Tot Ganzenstad

5

Coevorden heeft een rijke geschiedenis, zowel de 
stad als de gemeente. In de podcast Van Koevoorde 
tot Ganzenstad duiken ZO!34-vrijwilligers Paula 
Keizer en Melissa Luisman in die geschiedenis, 
samen met gemeente-archivaris van Coevorden, 
Henk Mepschen. In 2022 zijn er drie afleveringen 
uitgebracht en momenteel is de aflevering over de 
Slag bij Ane in de maak.

Voor de aflevering werd afgereisd naar het Overijsselse 
Hasselt, de woonplaats van amateurhistoricus Paul Rade-
maker. Hij vertelde over zijn bevindingen omtrent de Slag 
bij Ane. Want hoewel het een van de bekendste slagen is 
in de Coevorder geschiedenis, die ook veel invloed heeft 
gehad op de Nederlandse geschiedenis, is de locatie van 
de slag een mysterie. Ook archeoloog Hans van Westing 
weet veel over de Slag bij Ane en heeft opgravingen ge-
daan als onderdeel van de zoektocht naar het slagveld.
Weten wij de locatie van de slag te traceren?

Luister de aflevering over de Slag bij Ane 
eind januari via jouw podcast-app.  
We stoppen veel zorg, liefde en onderzoek 
in de onderwerpen en dat kost veel tijd. 

Op de hoogte blijven? Abonneer je op de 
podcast in je app, of houdt het in de gaten 
via de social media-kanalen van ZO!34 en 
de gemeente Coevorden.
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het ontzet
van Coevorden
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Een eenvoudige onderwijzer, Mijndert van der Thijnen, 
komt in verzet. Hij brengt in kaart hoe de troepenbewe-
ging van Berend is. En met die gegevens weet hij Generaal 
Carl von Rabenhaupt ervan te overtuigen dat ze de stad 
kunnen heroveren. Het dappere Coevorden geeft zich 
niet gewonnen. Samen met Mijndert, en met de list die hij 
verzint om de heerser z’n macht te ontnemen, herovert 
de bevolking de stad.

Want... een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf 
en goed verliezen, dan dooft het licht... een oorlog is altijd 
dichtbij.

De acteurs
In december 2022 werd de musical vijf keer opgevoerd in 
de Stadskerk in Coevorden. Dick van den Heuvel schreef 
het script en had de regie, Gerda van Roshum was de pro-
ducent. Behalve gevestigde namen uit de musicalwereld 
deden er vooral acteurs uit de gemeente Coevorden mee. 
Op www.coevordenmusical.nl staat de hele cast vermeld. 
Inwoners uit de gemeente Coevorden treffen hier vast en 
zeker een bekende! 
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een musical over een stad die terugvocht
Het  ontzet van Coevorden

Het is 1672. Nederland is reddeloos, redeloos en radeloos. Vanuit het westen vallen de Britten 
ons aan. Vanuit het zuiden de Fransen. En in het Oosten is er een dictator die op Coevorden 
uit is. Zijn naam... Bernhard von Galen, ook wel Bommen Berend genoemd. In de zomer valt 

hij de stad aan. Elf dagen biedt de bevolking weerstand, maar als Berend ook nog eens het  
Proviandhuis bombardeert breekt het verzet.

Robin van den Heuvel
Robin van den Heuvel schittert in de rol van Ganzen Gees-
je. “Bij het rampjaar 1672 dacht ik altijd als eerste aan de 
moord op de gebroeders de Witt. Niet direct aan het ontzet 
van Coevorden. De musical is voor mij daarom, behalve 
heel leuk om te doen, ook een lesje geschiedenis! Je merkt 
ook dat dit soort projecten mensen aanspreekt. Ze kennen 
vaak het verhaal wel globaal, maar als je je eigen geschiede-
nis zo opgevoerd ziet, voel je in de zaal de herkenning.”

Raymond Kurvers
Raymond Kurvers had in de musical een dubbelrol. Hij 
speelde Bommen Berend en Carl von Rabenhaupt. “Dat 
vond ik leuk om te doen, die dubbelrol. Wat mij vooral 
motiveerde bij deze musical was het samenspelen met, 
zoals wij dat zeggen, lokale supports. Wij noemen dat geen 
amateurs, want dat zijn ze niet. Het was gezellig en ont-
spannen en het voelde voor mij warm om er onderdeel van 
uit te maken. De basis van cultuur is dat je het zelf beleeft 
en doet. Dan blijkt cultuur niet zo abstract en dat merk je 
duidelijk aan het publiek hier in Coevorden. Het is fijn om 
te merken dat de geschiedenis zo leeft in de gemeenschap.”

Robin van den Heuvel is actrice en musicalactrice. 
Ze speelde Suze de Block in de film De Kameleon 
aan de ketting. Als musicalactrice was ze onder 
andere te zien in Afblijven, Spijt, Vietnam en War 
of The Worlds.

Raymond Kurvers is zanger en acteur. Hij was on-
der andere te zien in de film De klokkenluider van 
de Notre Dame. In het theater was hij te zien in 
Dagboek van een herdershond en de Rocky Horror 
Show. 

Tekst: Marina Grootjans | Foto’s: Annemieke van der Togt
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Suzanne Besseling
Suzanne Besseling is een van de lokale supports. Zij speel-
de de rol van Esther, een schooljuffrouw op de school van 
Mijndert van der Thijnen, en werd uiteindelijk zijn vrien-
din. “Dat kon, want in ons stuk was hij niet getrouwd. Ik 
vond het geweldig om mee te doen. Het was voor mij ook 
een mooie manier om mensen te leren kennen, want ik 
woon nog niet zolang in de gemeente Coevorden. Dat het 
stuk zo groot en professioneel zou worden had ik niet ge-
dacht. Dat gaf wel een extra dimensie om met zulke profes-
sionals te kunnen werken. De hoofdrolspelers repeteerden 
in Amsterdam, dus daar ben ik ook een paar keer geweest 
om samen te repeteren. Best wel spannend, want je staat 
natuurlijk wel naast DE René van Kooten. Maar het was 
ook heel tof, hij is heel open en heeft me overal door heen 
geloodst. Het was een geweldige ervaring!”

René van kooten
René van Kooten speelde de rol van Mijndert van der 
Thijnen. “Dat ik de held mocht spelen is natuurlijk leuk, 
maar wat ik vooral leuk vond was de bijzondere sfeer. De 
gemeenschap van Coevorden, de kerk waarin je speelt, waar 
Mijndert van der Thijnen nota bene begraven ligt, dat gaf 
deze musical voor mij een extra dimensie. En dat ik ge-
schiedenis heb gestudeerd hielp ook mee! Ik kende Coe-
vorden al een beetje vanwege Theater Hofpoort. Een mooi 
stadje met die oude stadswal. Wat ik zo mooi vind aan de 
stad Coevorden is hoe ze oud en nieuw met elkaar weten te 
verbinden. En hun verhalen vertellen. Je voelt de sfeer in de 
kerk tijdens het optreden, het publiek vindt het fantastisch!”

Suzanne Besseling is projectondersteuner bij de  
gemeente Coevorden. In haar vrije tijd speelt ze al 30 
jaar in musicals. Ze was in Haarlem lid van verschillende 
musicalclubs. Ze had onder andere rollen in Zilt en Into 
the woods van AHA-productions. Ook had ze een rol in 
de musical Assepoester. 

René van Kooten is een musicalster, zanger en acteur. 
Hij had rollen in de musicals Aida, Beauty and the  
Beast en Les Misérables. Hij speelde mee in Goede 
Tijden, Slechte Tijden en vertolkte in 2013 de rol van 
Jezus in The Passion. 

Wat ik zo mooi vind aan de 
stad Coevorden is hoe ze oud 
en nieuw met elkaar weten 
te verbinden. 
En hun verhalen vertellen.
 
- René van Kooten



Kunstenaar uitgelicht

Zat het toneelspelen er altijd al in? “Ja, wel al heel vroeg. 
In de 6e klas hadden we een musical en dat vond ik 
meteen leuk. Toen ik daarna naar de middelbare school 
ging hing er een poster voor een theaterkamp, daar ben ik 
ook jaren naartoe geweest. Ik heb zelfs de vooropleiding 
voor de toneelschool gedaan, dat was in Assen. Avond 
aan avond ging mijn moeder daar met me naartoe. Ze 
zette me daar af, moest vervolgens een paar uur wachten 
in Assen en nam me weer mee naar huis. Ik heb daar wel 
bewondering voor nog steeds.” 

Uiteindelijk bleef het bij de vooropleiding: “Ik wilde daarna 
auditie doen bij de toneelschool, maar ik bleek te jong. 
Toen moest ik overstappen op plan B, al had ik dat  
eigenlijk niet. Ik werd kapper, en dat ging eigenlijk ook 
heel goed. Ik deed mee aan wedstrijden en won ook  
prijzen. Toen ik 23 was dacht ik ‘en de toneelschool dan?’. 
Ik wilde alsnog auditie gaan doen. Maar wat bleek?  
Inmiddels was ik te oud.”

Hij vindt het niet erg dat het er niet van kwam. “Nee, het is 
zo ook goed. Ik vind het een hele fijne hobby, waar ik heel 
veel in kwijt kan. Er loopt eigenlijk altijd wel iets. Of ik heb 
voorstellingen, of ik ben voor iets aan het repeteren. Op 
het moment ben ik voor het eerst als regisseur aan de slag 
bij een andere toneelgroep. Ik vroeg me eerst af of ik het 
spelen wel los kon laten, maar het gaat eigenlijk best  
goed en het is leuk om te doen. Maar ik blijf ook zelf op 
de planken staan natuurlijk. De audities voor De Vlinder-
prinses komen eraan, en daar ga ik wel aan meedoen.”

Wat hij van het Culturele jaar vond? “Mateloos interessant! 
Ik denk dat het een enorm goede springplank is geweest 
voor cultuur in de gemeente. Vooral voor wat groter 
opgezette producties. Groepen zijn hier vaak wat terug-
houdend en zien veel beren op de weg. Maar nu heb-
ben we laten zien dat het wel kan. En er is publiek voor, 
mensen willen dit soort voorstellingen zien. Dus het is wel 
de moeite waard om ze op te zetten. En daarmee krijg je 
ook nieuw talent. Ik heb veel mensen gezien die voor het 
eerst meededen aan een stuk. Vervolgens bleken ze er 
ook talent voor te hebben en nu zijn ze bevangen door 
het toneelvirus.” 

Wat hij het mooiste vond in het culturele jaar is wel een 
lastige vraag: “Ik vond de voorstelling over Bommen 
Berend in het Navo-depot heel erg indrukwekkend. Maar 
The Armed Man was ook prachtig. Eigenlijk de dingen 
waar ik niet aan mee heb gedaan, haha, maar die bekijk je 
ook anders. Van de voorstellingen waar ik aan meedeed 
vond ik Het Ontzet van Coevorden het mooiste. Hoe Dick 
van den Heuvel dat in zo’n korte tijd heeft geschreven en 
opgezet, op een eigenlijk totaal onlogische plek (de Stads-
kerk in Coevorden, red.), dat vind ik zo knap. Daar heb ik 
echt heel veel van geleerd.”

De vraag wat hij daarvan heeft geleerd brengt een beetje 
paniek in Robert’s ogen: “Oh, dat is wel een beetje tech-
nisch hoor. Dat vind ik lastig om uit te leggen. Maar het 
gaat bijvoorbeeld om de opbouw van een scene en welke 
rol iedere speler daarin heeft. Dick maakt heel duidelijk 
wat het belang van een scene is voor het hele verhaal. 
Bijvoorbeeld ‘het belangrijkste dat mensen uit deze scene 
moeten halen is A, want dan snappen ze over drie scenes 
ook waarom B gebeurt. En om A duidelijk te maken ver-
wacht ik van jou zus en van jou zo.” 

Behalve een hobby en een uitlaatklep is toneel ook  
iets dat nieuwe vriendschappen oplevert: “Met een aantal 
spelers van de Toorn van Thunaer heb ik nu een pub- 
quizgroep! En bij eerdere voorstellingen is ook een vrien-
dengroep ontstaan, waarvan een aantal ook weer mee-
deed in producties in het culturele jaar. Maar het zijn echt 
de mensen waar ik dan een band mee heb. Ik blijf niet 
hangen in een voorstelling of de rol die ik had.  

Daar dompel ik me helemaal in onder, en na de laatste 
voorstelling is het ook klaar. Ik heb een paar dagen nodig 
om weer te landen en dan ben ik weer klaar voor het 
volgende avontuur.” 
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Robert Braam
Als hij zelf niet meespeelde, dan ging hij wel naar de voorstelling kijken. Er is eigenlijk niets in het  
culturele jaar waar Robert Braam niet bij was. Hij speelde in de Toorn van Thunaer (de voorstelling  
waar bekend werd dat Coevorden Culturele Gemeente werd in 2021-2022), vervulde een rol bij de  

opening van het Culturele Jaar in 2021, deed mee aan Woeste Gronden en speelde afgelopen december 
in Het Ontzet van Coevorden. 

Tekst en foto: Alieke Eising

“Ik dompel me er 
helemaal in onder.”



Excelsior koesterde al langer de wens om deze mis tot 
uitvoer te brengen. Een project van deze omvang organi-
seer je niet op een achternamiddag aan de keuken tafel. 
Daar gaat een lange voorbereiding aan vooraf. Tel daar 
coronamaatregelen bij op, die ons allen troffen, en je bent 
twee jaar verder. 

De eerste stap was het werven van zangers voor het pro-
jectkoor, dat onder leiding van Jan Kruimink de uitdaging 
met Excelsior onder leiding van Pieter Bosma aan durfde 
te gaan. De oproep leidde tot de aanmelding van meer 
dan 100 enthousiaste deelnemers. De stem audities en 
daarmee de verdeling over de stemgroepen kon van start 
gaan. De eerste repetities liepen door corona een jaar 
vertraging op.

Binnen Excelsior startte een zoektocht naar een geschik-
te locatie, want waar berg je een 100-koppig koor, 50 
muzikanten en toeschouwers? Er kwam van alles voorbij 
van fabriekshallen tot leegstaande loodsen. Uiteindelijk 
werd toch gekozen voor de eigen vertrouwde sporthal de 
Goorn en werd besloten vier voorstellingen te geven. 

De volgende uitdaging was de zoektocht naar de beno-
digde financiële middelen. 
Langzaam maar zeker kreeg het geheel meer vorm en 
nadat een aantal grote sponsoren hun toezegging voor 
een financiële bijdrage hadden gedaan kon het sein ‘GO’ 
worden gegeven.

In mei 2022 startten de eerste repetities van het koor en 
de bladmuziek stond voor de zomer ook bij de fanfare op 
de lessenaar.

Intussen was er een idee ontstaan over een toepasselijk 
voorprogramma. Er werd contact gezocht met Arjan Erkel. 
Arjan werd tijdens zijn werk voor Artsen zonder Grenzen 
in 2002 ontvoerd in de Russische deelstaat Dagestan en 
zat 607 dagen gevangen. Hij was graag bereid te vertellen 
over zijn gevangenschap en wil om te overleven. Zijn ver-
haal ondersteunde hij met liedjes die hem kracht gaven. 
Oerend Hard, Green Green Grass of Home, If tomorrow 
never comes. Zo ontstond er een mooie samenwerking 
tussen Arjan, Excelsior en zanger Justin Ripassa. 

Alle lichten stonden op groen en de promotie en kaart- 
verkoop konden van start gaan. Alle inspanningen droegen 
er toe bij dat er vier keer gespeeld werd voor een uitver-
kochte zaal. In totaal 1200 toeschouwers waren getuige 
van een indrukwekkende voorstelling.

Waar een relatief kleine vereniging in een klein dorp in 
Drenthe toe in staat is, dat laat dit project zien. 
Met durf, vertrouwen, gemeenschapszin, saamhorigheid 
en de bereidheid iets moois tot stand te brengen, dat is 
hoe wij bij Excelsior het hebben ervaren. Hoe mooi is het 
op deze wijze een beetje te kunnen bijdragen aan de weg 
naar vrede en vrijheid. 

The armed Man
Een mis voor vrede, gecomponeerd door Karl Jenkins. Een stuk over oorlog, geweld, dreiging, afgewis-
seld met momenten van reflectie en vergezeld van indrukwekkende filmbeelden. Het stuk ging in 2000 
in première in de Royal Albert Hall in Londen. Voor Excelsior en het 100-koppig projectkoor ging het 

stuk in première op 3 november 2022 in sporthal de Goorn te Oosterhesselen. 

14 15

Tekst: Excelsior Oosterhesselen | Foto’s: Alieke Eising
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“Wereldleed op kleine en grote schaal beide  
indrukwekkend gebracht door Arjan Erkel en  
Excelsior met filmbeelden op de achtergrond  

en live verhalen van Arjan”

“Armed Man maakt  
onuitwisbare indruk”

“Een rilling en een traan.  
Een indrukwekkend en overtuigend  

pleidooi voor vrede  
en verdraagzaamheid”

“Indrukwekkend, emotioneel,  
prachtig en goed georganiseerd”
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Van, voor en door
Wie er bij was, weet het zich nog goed te herinneren: bij 
de première van de Toorn van Thunaer op 4 september 
2019 werd aangekondigd dat onze gemeente zich in 2021 
en 2022 Culturele Gemeente van Drenthe mocht noe-
men. Een treffender setting was niet denkbaar. Te midden 
van een groots en bijzonder muziektheaterspektakel van, 
voor en door de Coevorder gemeenschap. Het was een 
meer dan passend begin, want Coevorden Culturele  
Gemeente zou namelijk met diezelfde inslag – van, voor 
en door de Coevorder gemeenschap- georganiseerd  
worden. En dat is gelukt! 

Waarde
Als we het over cultuur hebben en waarom we dat  
belangrijk vinden, dan gebruiken we vaak het woord 
‘waarde’. Wat bedoelen we daar precies mee? De waarde 
van cultuur kan liggen in het plezier van het scheppen, het 
creatieve uiten en de reactie die dat teweeg brengt bij  
jezelf en de ander. Maar het kan ook zijn het ontdekken 
van je talent, in de motivatie om uiting te geven aan je 
ideeën, in kritiek op de maatschappij of in het loskomen 
van de dag. Het ligt ook vaak in het meedoen, cultureel 
groeien en het bereik van cultuur vergroten. 

Dit alles hebben we teruggezien en ervaren in het  
culturele jaar. In het klein en in het groot. We hebben  
het gevoeld in muziektheaterspektakels als Woeste  
Gronden en Het Ontzet van Coevorden. Tijdens de ope-
ning van Coevorden Culturele Gemeente, het Cultuurpad 
Coevorden en de weekenden die in de dorpen werden 
georganiseerd. In het project Souvenir, in het Levenslied, 
in de uitvoeringen van The Armed Man en het Concert  
bij de Brug. Het is de kracht, de energie en de creativiteit 

in de samenleving waardoor we dit samen hebben  
gerealiseerd. En we hebben gemerkt dat Coevorden een 
gemeente is waar je kunst en cultuur van hoge kwaliteit 
kunt beleven. 

Nieuwe cultuurnota
De gemeente Coevorden maakt nieuw cultuurbeleid. De 
nieuwe cultuurnota presenteren we in 2023. Vaak gaat het 
dan over de grote lijnen, doelstellingen en geld. Dat lijkt 
niet zo interessant, maar cultuurbeleid creëert de moge-
lijkheden voor cultuur om te bloeien. 

We willen de waarde van cultuur de ruimte geven. Ieder 
kind moet de gelegenheid krijgen om cultureel kansrijk  
op te groeien. Dat begint op school met goed kunst- 
onderwijs. De culturele instellingen, zelfstandige cultuur-
aanbieders, amateurkunst en talrijke verenigingen zijn dé 
plekken om te ontdekken en je te laten inspireren. De  
gemeente zet zich er voor in, dat die plekken goed 
kunnen functioneren en samen een complete culturele 
‘landkaart’ vormen. En op die landkaart plaatsen we ook 
wegwijzers en bruggenbouwers, zoals de Cultuurcoach. 
Zo kan iedereen, jong en oud, van cultuur genieten en 
samen cultuur maken. 

Volop nieuwe plannen 
Er staan natuurlijk ook alweer genoeg nieuwe projecten 
in de startblokken. Bijvoorbeeld het Van Gogh-jaar 2023 
en het nieuwe locatietheaterstuk ‘De Vlinderprinses’ van 
Stichting Ter Klinke in 2024. En stiekem kijken we ook al 
wat verder. In 2027 is het 800 jaar geleden dat de Slag  
bij Ane plaatsvond, een belangrijke gebeurtenis in de  
geschiedenis van Coevorden en omgeving. Genoeg om 
als cultuurliefhebber naar uit te kijken dus! 

Op 10 februari 2023 dragen we het stokje ‘Culturele Gemeente van Drenthe’ over aan gemeente  
De Wolden. We sluiten dan ook een bijzondere periode af waarin cultuur in al haar diversiteit en  
veelzijdigheid centraal stond. Maar de aandacht voor kunst en cultuur eindigt natuurlijk niet op  

10 februari. Wat blijft ons bij en wat ‘nemen we mee’ voor de toekomst?

“Het was een fantastisch cultureel 
jaar. Vooral in combinatie met de 
herdenking van het rampjaar en het 
Coevordens Ontzet. Prachtig hoeveel 
mensen hiervan genoten hebben.”

“We hebben genoten van een  
prachtig cultureel jaar. Maar we zijn 
niet klaar. Ook de komende jaren 
gaan we aan de slag om deze energie 
vast te houden.”

Burgemeester Renze Bergsma

wethouder bea meppelink - de jager

Tekst: John de Vegt & Marieke Meijerink

Een cultureel jaar: en nu?



Het zit er op voor de gemeente Coevorden, het 
culturele jaar. De gemeente De Wolden neemt het 
stokje over. Daphne van der Wilt en Annemarie 
Resink gaan daar de kar trekken. Ze kwamen een 
middagje praten met Roelie Lubbers en Anna 
Wiers van het kernteam Culturele gemeente  
Coevorden om hun licht op te steken.

In Coevorden kreeg het project de naam Coevorden  
Culturele gemeente – Verbonden in verhalen. In De  
Wolden wordt het Wiede Wold - de toekomst van ons 
platteland. De Wolden maakt als Culturele Gemeente 
een start in het voorjaar van 2023, het jaar waarin de 
gemeente haar vijfentwintigjarig bestaan viert. En op zoek 
gaat naar de toekomst op het platteland in De Wolden en 
Drenthe. 

Daphne en Annemarie hebben samen een bedrijf,  
Inclusief Talent. Daphne heeft een achtergrond in onder-
steunende secretariële diensten, Annemarie in de cultuur. 
“Samen zijn we een gouden duo”, lacht Annemarie. 

Voor Wiede Wold hebben ze, met inbreng van vele 
anderen, een ambitieus programma opgesteld voor het 
culturele jaar. Met een streekprogramma waarvoor lokale 
mensen projecten hebben ingediend. Ook wordt er ‘in the 
middle of nowhere’ een afvalkathedraal gebouwd (door 
theatergezelschap Peergroup) en er komen Toekomst- 
paviljoens. Acht kunstenaars, waarvan eentje uit De  
Wolden, reflecteren op het thema De toekomst van ons 
platteland. “Ze starten autonoom, eerst maken ze hun 
eigen reflectie en dan bekijken we hoe we kunnen  
verbinden,”

De start is in maart 2023 met het streekprogramma en als 
in september de vogeltjes zijn uitgebroed wordt de afval-
kathedraal gebouwd. Hoe die bouw precies zal gaan, is 
nog in de bedenkfase. Misschien met sloopmateriaal maar 
het kan ook zijn dat inwoners met hun eigen afval een 
deel van de kathedraal bouwen. Dit wordt het centrum 
waar alle creatieve activiteiten en projecten samenkomen. 

Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Tijd 
voor Daphne en Annemarie om wat vragen op Roelie en 
Anna af te vuren.

Wat staat ons te wachten? 
“Een enorme berg enthousiasme en heel veel nieuwe 
contacten”, aldus Roelie. “Ik kende al veel mensen, maar 
ik heb er nog veel meer leren kennen. En wat mij goed 

deed: mensen leerden elkaar ook kennen en wisten elkaar 
te vinden door cultuur. Cultuur verbindt is een cliché, 
maar wel een cliché met waarheid. Er staat jullie ook een 
hele berg werk te wachten, daar moet ik wel eerlijk in zijn. 
Het kost veel energie om alles te organiseren. In het begin 
speelde corona ons ook parten. Dat was wel een extra 
dingetje: hoe krijg je in corona alle inwoners aangehaakt. 
Ik heb overal pionnen en verkenners ingezet. Dat klinkt 
een beetje oneerbiedig, maar ik bedoel er mee te zeg-
gen dat er in elk dorp wel aanjagers zijn. Die nemen dan 
anderen mee op sleeptouw en dan komen projecten van 
de grond.”

Wat moeten we vooral doen? 
“Als culturele gemeente mag je uitpakken en dat moet  
je ook vooral doen”, lacht Roelie. “Wij hebben dat  
gedaan met onder andere de theaterproducties Bommen 
Berend en Het ontzet van Coevorden. Daar hebben zich 
professionals voor ingezet, maar speelden ook vrijwilligers 
rollen. Bommen Berend werd gehouden in een grote 
loods op het defensieterrein in Coevorden. Mensen  
kregen daar een beetje het Soldaat van Oranje-gevoel bij. 
Ik hoorde zelfs mensen zeggen dat het on-Drents goed 
was. Dat beschouw ik als een groot compliment, daar 
mogen we trots op zijn.”

Wat is de erfenis van het culturele jaar? 
“Binnen de gemeente stond cultuur op een wat lager 
pitje”, vertelt Roelie. “Terwijl het door alle lagen heen  
gaat, van het sociaal domein tot aan bewegen en sporten, 
van bedrijven tot recreatie en toerisme. Inmiddels zijn er 
binnen de gemeente twee beleidsmedewerkers  
cultuur en een cultuurcoach aangesteld. Voor de  
inwoners van Coevorden is er meer aandacht voor 
cultuur, er zijn nieuwe initiatieven ontstaan en inwoners 
hebben elkaar ook gevonden. Als je nu vragen hebt,  
bijvoorbeeld over muziekles, dan kan je ergens terecht.  
De cultuurcoach heeft voelsprieten door de hele  
gemeente en kan verbindingen leggen.”

“Een andere erfenis is dat mensen elkaar hebben leren 
kennen en gevonden en samen nieuwe initiatieven gaan 
oppakken. We hebben gezien wat het met mensen doet 
als je samen een theaterproductie of kunst maakt. In het 
Ontzet van Coevorden speelden bijvoorbeeld mensen 
mee die eerder hadden meegedaan met het project  
Levenslied. Die troffen elkaar weer en inmiddels zijn er 
ook App-groepjes ontstaan. Ze sturen elkaar berichtjes 
over de avond die we organiseren ter afsluiting: Kom jij 
ook naar de reünie? Dat is toch hartstikke mooi.” >>
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het is een feestje: 
dus geniet ervan!
Tekst: Marina Grootjans
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Waar hebben jullie het meest aan gehad bij de  
organisatie? 
“De meeste steun kwam van mijn kernteam”, aldus  
Roelie. “Daar zaten van de gemeente mensen in van 
cultuur, communicatie en natuurlijk Anna, als onvolprezen 
projectondersteuner. Ik ben ‘van buiten’ aangetrokken als 
projectleider. Bewust, zodat het niet alleen een feestje 
van de gemeente zou zijn. Een projectleider vanuit de 
inwoners omdat het een feestje van en voor de inwoners 
moest zijn. Maar om de juiste wegen te kunnen bewande-
len binnen het gemeentelijk apparaat is het wel belangrijk 
dat er mensen van de gemeente in het kernteam zitten. 
Die weten immers van de hoed en de rand. En dat is van 
belang om de erfenis te laten landen.”

Ik heb dus veel gehad aan Anna en het culturele netwerk 
binnen de gemeente. Dat overigens veel groter is dan  
wij vooraf wisten. Ik was echt verrast over de culturele 
diversiteit. We hebben binnen de gemeentegrenzen  
schilders, zangers, schrijvers, de Stripmaker des Vader-
lands, acteurs, noem het maar op. We hebben een  
cultureel magazine uitgegeven en daarin was ook  
aandacht voor wat er al was. Je hoeft niet met heel veel 
geld een nieuwe keuze te maken als je dat wat er al  
bestaat weer onder de aandacht kunt brengen.”

Waren er ook zaken die wat stroever verliepen? 
“Bij ons verliep het betrekken van de jeugd niet zoals we 
het voor ogen hadden”, vertelt Anna. “ We hadden graag 
een jeugdtheater willen opzetten met als erfenis een 
jeugdtheatergezelschap. Het is jammer dat dat niet  
gelukt is. Maar ik begreep dat er voor Wiede Wold een 
community manager jongeren is aangesteld. Dat kan 
zeker helpen.

Het eerste begin was ook wat stroef. De sfeer was een 
beetje: de gemeente wil wat en dan mogen wij als  
bewoners het zeker opknappen. Dat is inderdaad juist de 
bedoeling, het met elkaar doen als inwoners. Het culturele 

jaar is van de inwoners en de gemeente faciliteert. 
Mooi voorbeeld is de opening van ons culturele jaar.  
De stad en de omliggende dorpen hadden allemaal  
een kunstwerk aangeleverd en meegewerkt aan een  
gemeentelied. De openingsdag was op de Weeshuis- 
weide in Coevorden. Van tevoren was er wat  
gemopper. Je denkt toch niet dat wij daar voor naar  
Coevorden komen? Maar op de dag zelf waren ze er  
allemaal wel hè? Stond ik daar op de Weeshuisweide  
in tranen!”

Welke tips kan je ons nog meegeven? 
“Betrek zoveel mogelijk inwoners, zorg dat je financiën 
een vliegwiel worden, een opstart naar fondsen die je aan 
kunt vragen en breng cultuur zo divers mogelijk onder de 
aandacht. En verlies bestaande dingen niet uit het oog, 
omarm die ook. Til bijvoorbeeld het jaarlijkse concert van 
de plaatselijke muziekvereniging naar een hoger niveau 
door het groter te maken. 

En als laatste: denk niet alleen binnen je eigen gemeente. 
Je bent culturele gemeente van Drenthe, dus neem ook 
inwoners van buiten de gemeente mee als ze mee willen 
doen. Je krijgt ook bezoekers van buiten de gemeente, 
het is ook hun feestje.  

Want dat is het hoor! Het is veel werk, het kost energie 
maar die krijg je ook terug. Aan het eind van de rit is het 
vooral een feestje. Dus geniet ervan!”



24

Het weekend begon vrijdagavond met een knallend  
vuurwerk op de Pampert. Ook was er een gezellige  
mensenmassa op de kermis van de familie Spelbrink.  
Aansluitend was er voor genodigden een reünie  
georganiseerd in Theater De Fabriek. Voormalige Missen, 
Mini-Missen, Mini-Misters en oud-presentatoren waren 
uitgenodigd. Deze avond stond vooral in het teken van  
herinneringen ophalen aan de hand van foto’s en sjerpen 
die werden meegenomen. Ook gingen de ‘oud’ deel- 
nemers met elkaar op de groepsfoto. Een quiz over  
Ganzenmarkt, met een gouden gans als hoofdprijs, zette 
de gasten nog even flink aan het denken. 

De zaterdag was een speciale dag, deze dag was ook de 
intocht van Sinterklaas. Door een fijne samenwerking met 
het Centrum Management konden alle deelnemers mee 
in de optocht door het centrum van Coevorden. In een 
oude tramwagen en het stadstreintje hebben de Missen, 
Mini-Missen en Misters zich in hun klederdracht mogen 
laten zien aan alle toeschouwers. Dit was volgens de 
deelnemers een geweldige ervaring! Aansluitend was er 
muziek op markt van de coverband KaramBam.

De zondag begon sportief met de Ganzenloop. De organi-
satie van de Ganzenloop had een ochtend vullend  

programma opgezet waarbij diverse afstanden afgelegd 
konden worden, zowel hardlopend als wandelend. Voor 
de jeugd was er een speciale afstand en zij kregen na 
afloop een medaille en een zak spekkies. Aansluitend was 
er een drukbezochte koopzondag met muziek en straat-
theater en aan het eind van de middag was het druk en 
gezellig in de kroegen om alvast Kleintje Ganzenmarkt te 
vieren.

60 jaar ganzenmarkt
Op vrijdag 11 november 2022 was dan eindelijk de aftrap van het 60e Ganzenmarktweekend. Na een 

lange voorbereiding en veel nieuws in de kranten en op social media was het weekend aangebroken van 
deze bijzondere jubileumeditie. Een Ganzenmarkt waarbij de historische en culturele waarde opnieuw op 

de kaart gezet moest worden, maar waar ook vernieuwing nodig was. Dat is waar het bestuur zich,  
samen met veel enthousiaste vrijwilligers, op gefocust heeft. 

25

Maandag 14 november was het eindelijk de 60e  
Ganzenmarkt. Om 9:00 uur begon de Aole Wievenmarkt. 
De markt met leuke unieke kraampjes werd druk bezocht. 
Vanaf 10:00 uur begon de liveshow van RadioNL Drive 
Inn. Bekende artiesten als Marco den Hollander en  
Thomas Berge wisten de stemming er goed in te brengen. 

Tegelijkertijd was er bij Candia de eerste ‘Vrienden van 
Ganzenmarkt’ borrel. Met alle Vrienden van Ganzenmarkt, 
uiteraard met de bekende ganzenmuts, is er geproost  
op de 60e Ganzenmarkt. Ook de eerste vriend van de 
Ganzenmarkt, onze burgemeester, was erbij. Na deze 
muzikale opwarmer en de dubbelkanstrekking begon in 
de middag de verkiezing in nieuwe vorm. 

Onder begeleiding van onze stadsomroeper gingen alle 
deelnemers vanuit De Fabriek door de winkelstraten  
naar het nieuw opgezette podium op de markt. Na een 
voorwoordje van de presentatrices begon de show. Lang-
zaam opbouwend met stampende klompen en klappende 
handen eindigde de eerste act in een muzikale explosie 
met 39 springende en dansende Missen, Mini-Missen en 
Mini-Misters. Wat een ontlading en wat een feest. 

Na nog een act met muziekinstrumenten werd door  
de burgemeester de winnaars bekend gemaakt. Jill  
Zwaneveld, Bo Woltersom en Tiano van Abeelen zijn  
de nieuwe Miss, Mini-Miss en Mini-Mister geworden en 
mogen Coevorden een jaar lang vertegenwoordigen.

Toen de uitslag bekend was gingen de mensen als van-
ouds richting de kermis en de kroegen en ging het feest 
daar nog lang door.

Tekst: Stichting Ganzenmarkt | Foto’s: Herman Woltersom



reuring in de veste!
In december 1770 besloot het stadsbestuur van Coevorden dat er niet langer ijzerkoeken 

uitgedeeld mochten worden aan ‘straatlopers en dergelijken’ op Nieuwjaarsdag. Ze vonden 
het een slecht gebruik, dat voor overlast zorgde. Maar de inwoners van Coevorden pikten 
het niet. Ze kwamen in opstand en er was ‘reuring in de veste’. De laatste jaren is er eind 

december ook weer reuring in de veste, maar nu wat gezelliger!
Foto’s: Jan Geerlinks

26 27



28 2928

kunstproject Souvenir
de atelierbezoeken

Het kunstproject Souvenir was dé beeldende-kunst-pijler binnen Coevorden Culturele Gemeente van 
Drenthe. Middels een open oproep werden alle beeldend kunstenaars uit de gemeente, professioneel  

en niet-professioneel, gevraagd om deel te nemen. Begin 2022 werd de opdracht bekend gemaakt: 
maak een nieuw werk met als thema ‘souvenir’. Zo werd het thema van Coevorden Culturele Gemeente 
‘Verbonden in Verhalen’ gekoppeld aan de beeldende kunsten. Een souvenir is namelijk bij uitstek een 

object of afbeelding waar verhalen aan verbonden worden. De interpretatie van de opdracht was verder 
helemaal vrij. Uiteindelijk deden 34 beeldend kunstenaars mee aan de tentoonstelling Souvenir, die op 
3 december 2022 geopend werd in galerie Kunst op Vijf. In de aanloop naar de tentoonstelling bezocht 

projectleider Marieke Meijerink een groot deel van de kunstenaars in hun atelier.  

Welke keuzes maken zij? Hoe inspireert het wonen in de gemeente Coevorden hen in hun werk?   
Wat is hun interpretatie van ‘souvenir’?

Agnes Hoekman is een kunstliefhebber in hart en nieren. Haar bijzonder ingerichte huis, gele-
gen in een pittoresk hoekje van Sleen, doet dienst als galerie. Eigen én andermans kunstwer-
ken worden er getoond. “In het begin was de galerie (Galerie Tien) op vaste tijden geopend, 
maar nu alleen op afspraak en tijdens de Open Atelierdagen. Dat werkt veel effectiever en 
we wonen hier natuurlijk ook gewoon!” lacht Agnes. Haar schilderstijl is energiek en kleurrijk. 
“Het is niet allemaal netjes afgewerkt en dat wil ik ook niet.” Deze techniek, die hangt naar het 
Impressionisme, leerde ze bij Emmense kunstenaar Ellen Kroeze. “Zij leerde me te schilderen 
met lef: knallende kleuren, groot werken en gedurfde keuzes maken. Heel leuk!” Als ze niet 
schildert, tekent Agnes ook graag. Botanische onderwerpen, zoals bloemen en vruchten uit 
eigen tuin, zijn dan favoriet. “Ook hier weer die knalkleuren. Ik heb er speciaal mooie potloden 
voor gekocht!” 

agnes hoekman | sleen

Anne van Tiel maakt in haar kleurrijke atelier verhalende, persoonlijke kunstwerken. Op de 
kunstacademie leerde ze haar eigen ‘beeldtaal’ ontwikkelen en die kenmerkende stijl zie je te-
rug in haar schilderijen, tekeningen en animatiefilms. De animatiefilms zijn ondersteunend aan 
de muzikale nummers die ze maakt. De eerste was een protestsong in coronatijd. Even later 
maakte ze indruk met haar lied en animatie ‘Kan Ik Dan’ als onderdeel van het levensliedpro-
ject. Voor het kunstproject Souvenir maakte ze een levensgrote deur met allemaal kleine schil-
derijtjes. Die schilderijtjes maakte ze door Japans rijstpapier te kleuren met inkt, dat vervolgens 
op een paneeltje te plakken, te voorzien van een tekening en af te lakken met jachtlak. De 
glanzende ‘tegeltjes’ zitten vol kleur en verhalen. “Het levensliedproject en dit project hebben 
veel voor mij betekend, dus die komen ook voor op de deur” vertelt Anne. 

anne van tiel | dalerpeel

Kunstwerken van Berry Karsemeijer herken je eigenlijk meteen aan de kleuren. “Echte Ber-
ry-kleuren, noemen ze die,” lacht ze. De werken stralen een bijzondere energie uit. Ze had 
jarenlang een praktijk voor holistische geneeswijzen. Daarbij wordt een persoon behandeld op 
mentaal, fysiek, energetisch, spiritueel en emotioneel niveau. Alles staat met elkaar in verbin-
ding en er zijn geen grenzen. Zo werkt Berry ook als het om kunst gaat; veel uitproberen met 
verschillende technieken en maar zien wat er organisch ontstaat. “Gedroogde planten, schel-
pen, veren, restjes hout… ik gebruik het allemaal.” Ze is begonnen met wandkleden maken, wat 
haar betreft schilderijen van stof. Voor Souvenir ging ze terug naar haar roots in Den Haag. “Ik 
ben opgegroeid aan zee. De zee blijft altijd trekken. Ik ga er ook regelmatig naartoe, vooral als 
er storm op komst is!” 

berry karsemeijer | coevorden

Anja Bos | Coevorden
Anja Bos is een enthousiast en ondernemend bestuurslid van galerie Kunst op Vijf en een veel-
zijdig kunstenaar. Uit de veelheid en verscheidenheid van de werken die ze maakt, spreekt de 
energie die ze krijgt van de wereld om haar heen. Schilderen, tekenen, boetseren, assemblage, 
maar ook fotografie doet ze met plezier. Oorspronkelijk komt ze uit Schiedam en in Rotterdam 
leerde ze portrettekenen. Later deed ze nog een akte (onderwijsbevoegdheid) tekenen, schil-
deren en handvaardigheid. Ze kwam met haar man naar het Noorden en woonde jarenlang 
in een boerderij aan de Europaweg. “Dat was heerlijk, zo veel ruimte en rust. Je kon er ook 
goede feesten geven!” lacht ze. Dit stukje van haar eigen geschiedenis koos ze als onderwerp 
voor Souvenir. “Mijn kinderen zijn daar opgegroeid en hebben er prachtige herinneringen 
gemaakt.” Extra bijzonder en aangrijpend is, dat deze boerderij niet lang geleden in een brand 
is verwoest. Anja woonde er zelf al niet meer, maar door haar schilderij is de herinnering aan 
het huis prachtig vereeuwigd. 

bea de roo | exloo
Bea de Roo is een echte tekenaar. Maar experiment met materiaal, zoals collage, doet ze ook 
graag. De tekeningen, soms metershoog, hebben een duidelijke emotionele lading. “Ik geef 
er verder liever geen woorden aan. Vaak heb ik niet eens een titel. Er zitten voor mij heel veel 
verhalen in, het is aan de kijkers om erin te zien wat ze willen zien.” Zo ook met haar werk 
voor Souvenir. Herinneringen uit haar jeugd en de gevoelens die daarbij horen, vormden de 
aanleiding tot een indrukwekkend werk – waarbij je letterlijk oog-in-oog staat met het verle-
den. Bea studeerde in 1999 af aan de Academie Minerva in Groningen en zit bij kunstcollectief 
SMALT. “Wat ik van de gemeente Coevorden vind, terwijl ik in Exloo woon? Nou, ik voel dat 
verschil niet zo. Het hele gebied heeft prachtige natuur en een boeiende geschiedenis. Ik voel 
mij gewoon Drent en ik woon in Drenthe.”  

Tekst & foto’s kunstenaars: Marieke Meijerink
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Caroline Verschoor bracht een groot gedeelte van haar leven door in Zuid-Afrika. Als jonge 
meid ging ze naar de Johannesburg School of Art, Ballet, Drama and Music. Naast scholing 
in klassieke zang en gitaar, pakte ze later ook teken- en schilderlessen op. Ze kreeg onder 
andere les van Michael Pettit, een beroemde kunstschilder in Zuid-Afrika. Sinds 1999 woont 
ze in Nederland en geeft ze zelf veel workshops en cursussen. Haar eigen stijl kenmerkt zich 
door realistische portretten en natuurvoorstellingen in olieverf. Een aantal jaren verkende ze 
het surrealisme, maar de diepere betekenis verwerkt ze tegenwoordig subtieler in haar werken. 
“Ik werk in lagen,” vertelt ze, “en wat er in de verschillende lagen gebeurt, ontstaat intuïtief.” De 
toeschouwer ziet, naarmate hij langer kijkt, steeds meer in de schilderijen; vogels, schedeltjes, 
gezichten… In haar werk voor ‘Souvenir’ staat een zaadpeul centraal, die ze fotografeerde in 
de Hortus botanicus. “Een zaadpeul representeert zowel sterfelijkheid als nieuw leven – de on-
eindigheid.” Ze plaatst de zaadpeul in het Van Heutszpark, waar ze iedere dag uitzicht op heeft. 

Caroline Verschoor | Coevorden

Heleen Makkinga liet een paar jaar geleden, samen met haar Rotterdamse man, het drukke 
leven in het westen achter zich. “Oorspronkelijk kom ik uit Hardenberg, maar ik ben op jonge 
leeftijd met mijn ouders naar het westen verhuisd,” vertelt Heleen. “Daar had ik een drukke 
commerciële baan. Elke keer als ik hier weer eens kwam, op familiebezoek bijvoorbeeld, 
voelde dat als een verademing.” Op latere leeftijd doorliep ze de kunstacademie. De wereld 
van de kunsten maakte haar veel gelukkiger dan de commerciële. Toen haar kinderen uit huis 
gingen, greep ze de kans om een woonboerderij met mega-tuin in Stieltjeskanaal te kopen. 
De Judaspenning-plant begroette haar daar als boodschapper uit het verleden. “Hij herin-
nert me aan het leven als kind omringd door natuur, net als paardebloempluisjes blazen en 
madeliefjeskettingen maken.” Geen verrassing dus, dat deze onderwerpen terugkomen in haar 
olieverfschilderij voor Souvenir. 

heleen makkinga | stieltjeskanaal

Het huis van Jeanet Regeling lijkt wel een museum! Overal waar je kijkt zie je kunstwerken van 
haar hand. Tijdens haar jaren voor de klas in het basisonderwijs haalde ze veel inspiratie uit de 
lesstof en de leerlingen. Voor lessen over de verschillende werelddelen bijvoorbeeld, maakte 
ze zelf voor ieder thema een schilderij voor in de klas. Dat thematische werken is ze in haar 
vrije tijd ook blijven doen. Zo deed ze mee aan een cursus waarbij geschilderd werd in stijlen 
uit de kunstgeschiedenis, startend bij de grotschilderingen. Bij Klankkleur in Grolloo volgde ze 
lessen spirituele kunst, waardoor meditatief schilderen en mandala- en chakratekenen in haar 
leven kwam. Haar werk voor Souvenir is letterlijk en figuurlijk meer ‘down to earth’. Tijdens één 
van haar wandelingen door het park van Coevorden zag ze op het pad voor zich een ganzen-
poepje in de vorm van… een gans! 

Jeanet regeling | coevorden

erik maarten jeroen zwaga | gees
Erik Maarten Jeroen Zwaga komt oorspronkelijk uit Twente, woonde en werkt(e) jarenlang in 
Amsterdam, en woont nu sinds vijf jaar in Gees. In zijn grote woonboerderij word je omringd 
door zijn creaties: upcycle art. “Alles is al gedaan, het wezenlijke van kunst op dit moment is 
dat je het bestaande herschikt, in een ander kader plaatst waardoor er nieuw licht op wordt 
geworpen. Commentaar met een knipoog.” Het verleden is er, maar in een nieuw -soms 
letterlijk- jasje. Opvallend zijn bijvoorbeeld de meubels die gestoffeerd zijn met omgedraaide 
borduurwerken. In zijn werk zit commentaar naar de consumptie- en weggooimaatschappij, 
maar altijd met schoonheid en vaak met humor. Erik is ook een maker van geuren en parfums. 
“Hier in de buurt rook ik een geur, die ik sinds mijn kindertijd niet meer heb geroken. Een soort 
hooi/honing-achtige geur. Ik dacht dat ik het nooit meer zou vinden.” In het kunstwerk van Erik 
voor Souvenir zit dan ook een geurbeleving. 

herman kolker | oosterhesselen
Herman Kolker werkt aan een grenspaal met een authentiek blok Bentheimer Zandsteen erin 
verwerkt. De houten basis, die hij door een bevriende meubelmaker liet maken, heeft vier 
vlakken. Elk vlak is een soort venster op het verleden. “Het thema van het werk is grenzen. Die 
zijn er natuurlijk in allerlei vormen. Hier in de omgeving vind je overal markestenen, zoals deze 
Bentheimer Zandsteen,” vertelt hij. “Maar wat betekenen grenzen? Waar hoor je bij, waar hoor 
je niet bij? Maar ook mijn eigen grenzen verwerk ik hier in.” De figuren op het werk zijn geba-
seerd op grotschilderingen en de schilderijen van Pieter Bruegel. “Ik werk ze niet helemaal uit, 
het blijven een soort schimmen. Schimmen uit het verleden.” Met het maken van zo’n ruimte-
lijk werk, stapt Herman uit zijn comfort zone. Normaal gesproken maakt hij schilderijen op het 
platte vlak. Het meest bekend zijn de schilderijen van landschappen, waarin het toedoen van 
de mens te zien is. Sporen, zoals essen, ploegsporen, turfvelden, dijken, kwelders, kortom een 
landschap dat is ontstaan door mensenhanden. 

Joke Holwarda is eigenaar van ARTelier Aelder Hooghe. In de fraaie woonboerderij is niet al-
leen werk van Joke zelf te zien, maar ook wisselende tentoonstellingen met andermans werk. 
Op de Snieschoule (Handenarbeidschool) in Groningen maakte ze in een korte cursus kennis 
met het edelsmeden. Het doosje dat ze daar maakte was nog niet helemaal naar haar zin. 
Later, in Arnhem, volgde ze een aantal jaren lessen om het edelsmeden verder uit te diepen. 
Vooral het creatief bedenken van oplossingen spreekt haar aan in dit vak. Het vormgeven heeft 
er altijd in gezeten. “Als kind had ik al allerlei ideeën over hoe het huis en mijn kamer eruit 
moesten zien,” vertelt Joke. Voor het kunstproject Souvenir trad ze buiten haar comfortzone 
en maakte ze een multifunctionele ruimtelijke vorm. De diversiteit zal veel mensen aanspre-
ken en dat maakt het een leuk souvenir. Het materiaal was nog in de uitprobeerfase. Joke liet 
diverse proefjes zien: hout, draad, rubber, gesoldeerd, 3D-geprint… “Een hele zoektocht, maar 
wel heel leuk!” 

Joke holwarda | aalden

Jowan Remmig is een kunstenaar die werkt in veel verschillende disciplines; fotografie, grafiek, 
schilderkunst, assemblage en zo voort. “Ik vind het niet belangrijk of het een foto of een schil-
derij is, als het beeld er maar is. De techniek vind ik dan niet belangrijk.” 
Hij verdiept zich een periode lang in een bepaalde techniek, waar hij dan ook alles van wil we-
ten. Heeft hij alles eruit gehaald? Dan is het tijd voor iets nieuws. “Maar het is nooit hap-snap,” 
vertelt hij, “het is altijd met aandacht gemaakt. Ikzelf zie altijd wel mijn stijl erin.” Zijn werk voor 
Souvenir is een combinatie van technieken; deels gevonden voorwerpen, deels beschilderd, 
deels beplakt... “Ik ga iets maken met allerlei herinneringen van mezelf en herkenbare dingen 
voor andere mensen. Een souvenir is vaak zo’n lullig dingetje – dat moet het niet worden. Er 
zijn meerdere lagen, letterlijk en figuurlijk. En schoonheid is belangrijk. Eigenlijk het tegenover-
gestelde van een souvenir uit een prullenwinkel.” 

jowan remmig | gees

De kleurrijke stadjes van Lia van Elffenbrinck herken je uit duizenden. De vrolijk ogende huisjes 
worden zeker niet ‘zomaar’ op het doek gezet. Ze vertelt: “Ik begin met een expressieve lijn. 
Die moet in één keer goed zijn. Die lijnen moeten ergens anders weer terugkomen. Die geven 
structuur.” Verder zijn de werken bontgekleurd, net als alles in haar leven. Ook in haar huis 
ontstaat een kleurrijke stad. “Toen ik voor het eerst in deze hal kwam, dacht ik al: hier moet 
een muurschildering komen.” Maar ze maakt ook andere schilderijen, met soms hele persoon-
lijke onderwerpen. “Soms moet het echt uit mijn tenen komen, dan ben ik achteraf blij dat 
het weer gelukt is.” Haar drive is groot. “Een dag niet geschilderd, hoe dan?” Ze voelt zich erg 
thuis bij het Coevorder Kunstenaars Collectief. Ze werd er warm onthaald en ging daar ook 
workshops geven. Galerie Kunst op Vijf krijgt dan ook een bijzondere plek in haar werk voor 
Souvenir. 

lia van elffenbrinck | coevorden

joke veltman | coevorden
Joke Veltman is een energieke creatieve duizendpoot, die graag anderen betrekt bij het maken 
van kunst. Ruim vijftig jaar geleden kwam ze samen met haar man vanuit Amsterdam naar 
Coevorden. Haar man ging bij het mannenkoor, Joke ging bij de Vrouwen van Nu. Ze deed 
zelf diverse schildercursussen en zo groeide het, dat ze zelf cursussen ging geven aan de 
Vrouwen van Nu. Niet alleen op regionaal, maar ook op provinciaal niveau. Eens in de twee 
weken geeft Joke via Cosis les aan mensen met een beperking. In 2020 resulteerde dat zelfs 
in een tentoonstelling die geopend werd door Jetta Klijnsma. Ze is steeds op zoek naar  
nieuwe technieken om uit te proberen. Bijzonder zijn haar buitenschilderijen op Trespa. Die 
hangen ook in de binnentuin van het zorgcentrum Aleida Kramer. De levensgrote panelen 
werden gemaakt samen met de Vrouwen van Nu. Ze werden in 2008 geplaatst en de kleuren 
zijn nog steeds mooi. De kleuren van de kozijnen rond de tuin zijn er zelfs op aangepast!

karien kuin-schaak | coevorden
Karien Kuin-Schaak woonde nog maar een paar dagen in Coevorden, toen ze een magisch 
tafereel zag achter haar huis. In de mooie kleuren van de zonsondergang zag ze zomaar een 
hertje staan. “Daarvoor woonden we in Breda,” vertelt ze, “daar zie je echt geen hert in je ach-
tertuin!” Dit moment geeft ze nu weer in haar schilderij voor Souvenir. De bijzondere, mystieke 
kleuren zie je meer in haar werk. “Zo was het niet letterlijk, ik overdrijf de kleuren eigenlijk een 
beetje, zodat het het gevoel oproept van dat moment.” Tijdens het schilderen zoekt ze de 
balans tussen abstractie, kleur en figuratie, rust en dynamiek. Karien en haar man wonen nu 
vijf jaar in Coevorden en ze is lid geworden van het Coevorder Kunstenaars Collectief. Drie 
jaar geleden mocht ze exposeren in de galerie van Frans Houben in Ootmarsum tijdens de 
jaarlijkse kunstmarkt. Dat exposeren smaakte naar meer en dat kon bij Kunst op Vijf. Ook de 
bijeenkomsten van CKC vindt ze buitengewoon inspirerend. 
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Marieke Geerlings maakt kunstwerken van klei. Als je eenmaal kennis hebt gemaakt met haar 
werk, herken je de rode ongeglazuurde beelden met gouden details overal. Toch lag haar hart 
oorspronkelijk bij schilderkunst. “In het eindexamenjaar van de Rietveld Academie zeiden ze: 
‘jij bent een beeldenmaker’. Wel jammer dat dat in het laatste jaar was!” lacht ze. “Toen ben ik 
na mijn afstuderen nog twee jaar naar de keramiekafdeling gegaan. Dit is toch echt wel mijn 
materiaal, ik denk in klei.” Het denkproces is belangrijk onderdeel van haar werk. “Het laat me 
dan niet los, dan ben ik zó aan het nadenken over het beeld. Zó in gedachten.” Ze houdt al ja-
ren dagboeken bij, waarin ze dat soort gedachten en procesbeschrijvingen bijhoudt. Voor haar 
deelname aan het project Souvenir daagt ze zichzelf flink uit. Na veel verschillende schetsen 
en probeersels (trial and error) werkt ze nu aan een beeld op een zelfgemaakte zuil. “Zo’n zuil 
moet in één keer goed zijn, ik kan er niet later nog aan schuiven of het zo lang laten staan dat 
-ie in elkaar zakt. Ja, ik vind het best wel spannend!” 

marieke geerlings | stieltjeskanaal

Richard Ambergen kocht zo’n 30 jaar geleden een fotocamera en nam deze mee op vakantie. 
Bij thuiskomst kreeg hij positieve reacties op zijn foto’s. “’Het lijkt wel een ansichtkaart, wat 
mooi!’ zeiden ze, ja dat stimuleert wel!” lacht hij. Voor zijn werk reist hij veel en de camera 
gaat altijd mee. “Een impressie van het land waar ik ben, dat vind ik leuk om te doen.” Hij gaat 
regelmatig met vrienden op pad, speciaal om foto’s te maken. Natuurgebieden, maar ook bij-
voorbeeld industriegebieden of steden. Door het veel te dóén, worden de foto’s steeds beter. 
Richard’s foto’s zijn vlijmscherp en technisch perfect, maar ademen ook sfeer en vertelling. 
Eén van zijn foto’s doet zelfs mee aan een fotowedstrijd van National Geographic. Voor het 
project Souvenir koos hij een origineel stukje Coevorden; de trappen naar de tunnel onder het 
station door. “Het moest geen Kasteel of Watertoren zijn, vond ik. Toen zag ik deze trappen. 
Het prachtige lijnenspel en de kleuren spraken mij aan.” Voor de perfecte blauwe lucht tijdens 
het ‘blauwe uurtje’, is hij meerdere avonden naar de plek teruggegaan. Maar het is zeker ge-
lukt! 

richard ambergen | coevorden

Saskia Dingelstad is een veelzijdige kunstenaar met haar roots in industrieel ontwerpen. “Ik 
wilde wel naar de kunstacademie, maar dat leek me een te onzeker bestaan. Bij de oplei-
ding Industrieel Ontwerp in Delft kon ik toch veel tekenen en bouwen, zeker in de richting 
Vormgeving.” Na veelbewogen jaren als ontwerper voor Philips, met veel reizen en verschil-
lende woonplaatsen, kwam ze rond 2000 in Dalen terecht. Van daaruit deed ze de Klassieke 
Academie in Groningen. “Het begon omdat ik wilde leren modeltekenen, zodat ik handen en 
menselijke houdingen kon toevoegen aan mijn ontwerptekeningen. “Dat was zo leuk dat ik 
ben gebleven!” In 2013 studeerde ze af met haar kenmerkende schilderijen van reizende men-
sen. Om het effect te krijgen van een ‘bewogen foto’ heeft ze veel moeten experimenteren in 
het schilderen. Dat puzzelen en uitproberen heeft zich nu naar ruimtelijk werk verplaatst. Voor 
‘Souvenir’ maakte ze een gigantische prehistorische vis; een bijzondere jeugdherinnering voor 
Saskia. “Mijn oom was missionaris en nam een keer een fossiel mee van zo’n vis. Mijn vader en 
ik vonden hem geweldig, mijn moeder vond het maar niks.”

saskia dingelstad | dalen

marion mencke | Noord-sleen
Marion Mencke combineerde jarenlang kunst en onderwijs. Ze stond zelf voor de klas en liet 
daarbij de kinderen graag kennismaken met bekende kunstenaars. “Het moet de kinderen wel 
aanspreken en dat betekent dat er een verhaal in moet zitten, het mag geen droge stof zijn.” 
Als kunstenaar maakt ze complete lespakketten over bijvoorbeeld Hundertwasser en Kandins-
ky. Er ontvouwt zich dan letterlijk een kleurrijke koffer (in het geval van Kandinksy zelfs een 
heuse contrabas-kast). Daar rollen de prachtigste verhalen en creatieve opdrachten uit. Dat 
verhalende zit ook in Marion’s eigen werk. Voor het project Souvenir is ze in de geschiedenis 
van de Prinses van Zweel gedoken. Het schilderij zit bomvol symboliek, van de paardenbloe-
men tot de barnsteen kralen die bij haar graf gevonden zijn. Om het beeld samen te stellen 
verzamelt ze foto’s en knipsels. “Ik had geen model, maar deze houding vond ik een hele 
mooie,” vertelt ze over een foto uit een tijdschrift. “En deze foto heeft een hele onheilspellen-
de sfeer, daar laat ik me ook door inspireren.” 

roelof roosjen | coevorden
Roelof Roosjen maakt prachtige houtsnijwerken. Op een traditionele oogstmarkt zag hij een 
houtbewerkersgilde en dat inspireerde hem om er zelf mee aan de slag te gaan. “Mijn vader 
was klompenmaker. De geur van het hout en de gereedschappen om hout te bewerken ken 
ik dus nog uit mijn jeugd.” Hij werkt in galerie Kunst op Vijf, maar ook in zijn eigen garage is 
een werkbank ingericht met allerhande machines en gereedschap. Roelof kan van alles maken 
van hout; dieren, historische gebouwen, mensfiguren maar ook meer abstracte, soortement 
afgodsbeelden. Voor Souvenir combineert hij zijn ambacht met zijn interesse voor historie. In 
het reliëf dat hij maakt, zien we bestaande en reeds verdwenen historische gebouwen uit de 
stad Coevorden. Ook een plattegrond van de vesting Coevorden met de kenmerkende punten 
is in het reliëf verwerkt. 

Sinds haar afstuderen aan de Klassieke Academie in 2019, heeft Susan Ekkel een fijn atelier 
aan haar woonhuis in Oosterhesselen. In het atelier word je als bezoeker aangekeken door 
doordringende portretten van mensen en dieren. Haar sfeervolle kleurgebruik en iets impres-
sionistische schilderstijl maken de portretten levensecht. Voor het project Souvenir heeft ze 
een bijzondere, historische invalshoek gekozen. Susan vertelt: “Gezinus Jansen was sigaren-
handelaar en hobbyfotograaf in Gees. Toen in 1941 een persoonsbewijs met pasfoto verplicht 
werd door de bezetter, trok hij gewapend met zijn camera en een laken aan een stok door 
Gees, Oosterhesselen en Zwinderen om pasfoto’s te maken. Bijna 80 jaar later vindt zoon 
Freddy een doos met 1500 negatieven op zolder! De collectie ging naar historische vereni-
ging “Klenckerheugte”, waar Willem Anninga al ruim de helft van de negatieven digitaliseerde. 
Het resultaat: ordners vol historische zwart-wit pasfoto’s. Ik heb één pasfoto gekozen om een 
geschilderd portret van te maken. In plaats van het witte laken op de achtergrond, zet ik de 
persoon in een omgeving zoals het er toen uitzag. Een bitterzoet souvenir van een dorpsge-
meenschap in oorlogstijd.” 

susan ekkel | oosterhesselen

Vera van Brakel geeft in haar atelier ‘Bij Valeri-aan’ schilderworkshops en -cursussen. Dat 
lesgeven begon voor haar toen ze jaren geleden de aquarel-les van haar eigen docent over 
mocht nemen. “Dat was spannend, maar ook een hele eer om gevraagd te worden,” vertelt 
Vera. Haar eigen werk kent verschillende technieken; aquarel, acryl, grafiek, laag-over-laag… 
van abstracte kleurvlakken tot zeer gedetailleerde dierenportretten. Bijzonder zijn de wer-
ken waarin houtbewerking en schilderkunst worden gecombineerd. Figuurzagen was Vera’s 
eerste kunstzinnige techniek, geïnspireerd door haar vader die werkte als timmerman. Voor 
het kunstproject Souvenir liet ze zich inspireren door de ruimte die ze in haar atelier aan de 
Valsteeg ervaart. “Om te kunnen creëren moet je zowel fysieke ruimte hebben als ruimte in je 
hoofd – dan kun je gaan spelen en ontdekken.” 

vera van brakel | dalen

theo van meel | ‘t Haantje
Theo van Meel is een kunstenaar die verzamelt, bouwt en vertelt. Zowel in het echte leven, als 
in zijn schilderijen. ‘Mijn schilderijen hangen samen van onderdelen,’ vertelt hij, ‘een gedeelte 
van een herinnering, een foto die ik ergens heb gemaakt…” Hoe zeer zijn hoofd overloopt van 
de ideeën, zoveel rust straalt het strandlandschap op zijn schilderij uit. “Ik ben altijd aan het 
zoeken, aan het verzamelen, daarom ben ik het liefst op een leeg strand. Vroeger gingen we 
ook op regenachtige dagen naar de dierentuin, dan was het rustiger en had je alle tijd om te 
kijken.” Theo deed na zijn opleiding tot bioloog de avondopleiding van de kunstacademie Mi-
nerva. De fascinatie voor de natuur en het oog voor detail komen in zijn beide werelden tot ui-
ting. Zijn schilderijen hebben een grove toets -hij schildert ook altijd met grote kwasten- maar 
laten toch scherpe details zien. “Ik laat graag zien: dít viel mij op. Als het de kijker aanspreekt, 
mag hij vervolgens zelf verder fantaseren.” 

Nieuwsgierig geworden naar de kunstwerken?
 
Alle kunstwerken uit het kunstproject Souvenir zijn  
verzameld in een bewaarboek. Het boek bevat mooie 
foto’s en bij ieder kunstwerk een uitleg door de kunste-
naar zelf. Een mooi aandenken aan het culturele jaar! 
Vanaf 11 februari 2023 is het boek te koop bij onder 
andere galerie Kunst op Vijf (Sallandsestraat 5  
in Coevorden) en boekhandel The Readshop  
(Friesestraat 26 in Coevorden).  
Het boek Souvenir kost € 15.
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Een verzameling kunstwerken van 

34 kunstenaars  uit de gemeente Coevorden
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Op 1 november 2021 ben ik, Simone Koelman, 
begonnen als Cultuurcoach in de gemeente  
Coevorden. In dit artikel vertel ik jullie graag wat 
meer over wat ik tot nu toe allemaal heb kunnen 
doen.  

Workshops voorjaars- en zomervakantie
In de voorjaarsvakantie van 2022 heb ik 16 workshops ge-
organiseerd voor jongeren. De workshops vonden plaats 
op 8 plaatsen, verspreid in de gemeente. Het ging hierbij 
om de workshop Smartphone-fotografie door Caressa 
van Groenenbergh en de workshop Spinning Art (met verf 
een T-shirt of tas versieren) door Karina Paters van Boetiek 
Creatiek. 

In de zomervakantie kregen de creatieve workshops een 
vervolg met Play in a Band en Beats & Lyrics door De Rij-
dende Popschool. Ook gingen kinderen op de opvanglo-
caties voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de slag met 
graffiti.

Veel jongeren deden voorheen al mee aan sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd door de buurtsportcoaches. 
Maar met het organiseren van deze creatieve workshops 
is er nu ook een beginnetje gemaakt met jongeren in con-
tact brengen met kunst en cultuur.

Muziekonderwijs
Toen ik begon als Cultuurcoach heeft de gemeente 
Coevorden mij een aantal uitgangspunten meegegeven. 
Eén hiervan was het aanjagen van het muziekonderwijs. 
Naar aanleiding van gesprekken met muziekdocenten, 
muziekverenigingen en basisscholen heb ik een rapport 
geschreven om de gemeente te informeren over de stand 
van zaken, inclusief aanbevelingen. 

Ook is er een overzicht gemaakt van het muziekonderwijs 
in de gemeente. Je kunt dit vinden op  
www.cultureelcoevorden.nl. 

Daarnaast heb ik op woensdag 15 juni 2022 een Dag voor 
het Muziekonderwijs in de gemeente Coevorden georga-
niseerd. Muziekdocenten, basisscholen en muziekvereni-
gingen hebben, onder leiding van dirigent/muziekdocent 
Suzan Lutke, gewerkt aan uiteenlopende ideeën voor het 
muziekonderwijs. De resultaten van deze dag zijn door mij 
meegenomen in het eerdergenoemde rapport. 

Netwerk Cultuur Verbindt
Vrijdagavond 4 november 2022 vond de eerste editie van 
het Netwerk Cultuur Verbindt plaats. Een netwerk voor 
iedereen die zich verbonden voelt met cultuur in de ge-
meente Coevorden. Van kunstenaars tot leerkrachten en 
van zorg- en welzijnsorganisaties tot musea. Er waren zo’n 
46 deelnemers. De deelnemers hebben elkaar beter leren 
kennen via twee rondes speeddaten. De avond stond dan 
ook echt in teken van elkaar ontmoeten en zichtbaar ma-
ken wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in de gemeente. 
Het was een mooie avond en veel deelnemers gaven aan 
heel blij te zijn met een dergelijk netwerk. Dus dit Netwerk 
Cultuur Verbindt krijgt zeker een vervolg! 

En nog veel meer!
Dit is natuurlijk láng niet alles. Van kennismakings- en 
adviesgesprekken, tot het organiseren van optredens voor 
lokaal talent. Er is ontzettend veel op mijn pad gekomen. 
Er lijkt dus echt behoefte te zijn aan een lokale culturele 
spin in het web. De gemeente Coevorden heeft dan ook 
besloten om ook in 2023 een Cultuurcoach in te zetten. 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem vooral contact 
met mij op via: cultuurcoachcoevorden@kunstencultuur.nl

1 jaar cultuurcoach in coevorden
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Drie maanden
Vincent van Gogh is drie maanden in Drenthe geweest. 
Wij nuchtere Drenten denken dan: wat is drie maanden? 
En hoeveel echt beroemde werken heeft hij hier nu  
eigenlijk gemaakt? Maar deze drie maanden waren van 
groot belang voor het verdere verloop van zijn carrière. 
Hier werd hij ervan overtuigd dat hij dat hij schilder wilde 
worden. Zijn prachtige brieven aan zijn broer, ware kunst-
werken in woorden, geven zijn gevoelens poëtisch weer. 
Zijn liefde voor het landschap, maar ook zijn eenzaam-
heid.

Project ‘Van Gogh Drenthe’
In 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh hier 
rondliep. Met verschillende partijen hebben we de handen 
ineengeslagen en is het project ‘Van Gogh Drenthe’ in het 
leven geroepen. Het doel van het project? Het erfgoed 
van Van Gogh beter zichtbaar en beleefbaar maken.  
We doen dit op een manier die past bij onze regio. Het 
genieten van de schoonheid van ons landschap staat  
centraal, net als bij Vincent.

Provincie Drenthe, de gemeenten Emmen, Hoogeveen en 
Coevorden, het Drents Museum, Recreatieschap Drenthe 
en Marketing Drenthe werken hard aan het project. Dit  
gebeurt in samenwerking met veel enthousiaste initia-
tiefnemers. Samen gaan we het verhaal van Van Gogh 
vertellen. In 2023, maar vooral ook daarna. 

2023: een jaar vol hoogtepunten!
Het Drents Museum creëert met een unieke tentoon- 
stelling over Vincent’s Drentse periode een publiekstrekker 
van formaat. Een mooi moment om de bezoekers niet 
alleen Assen, maar ook Zuid-Drenthe te laten ontdekken. 
De vernieuwde expositie in het Van Gogh Huis in Nieuw 
Amsterdam is een mooie trekpleister. Een hoogtepunt in 
onze gemeente is een uniek locatietheater in Zweeloo.

Belevingsproject ‘een dag in Zweeloo’
De theatermakers van BUOG (bekend van Woeste  
Gronden) werden, net als van Gogh, geïnspireerd door 
het mooie zanddorp Zweeloo. Kees Botman en Pieter 
Stellingwerf: ‘Toen we in Zweeloo rondliepen, wisten we 
dat het decor voor ons theaterstuk het dorp zelf moest 
zijn. Geen statisch geheel, maar een voorstelling waar de 
mensen uit Zweeloo en de omgeving centraal staan’. Veel 
willen de theatermakers er nog niet over verklappen, maar 
we weten dat het een unieke voorstelling gaat worden. 
‘Bezoekers worden meegenomen naar verschillende 
boerenerven, waar ze kennismaken met de emoties van 
Van Gogh. En uiteraard speelt het kerkje van Zweeloo een 
belangrijke rol.’ 

In twee weekenden in september en oktober zal de 
voorstelling gespeeld worden. Kees Botman: ‘We doen dit 
project niet alleen. Bent u creatief, zingt u, maakt u kunst? 
Neem contact met ons op en wellicht kunt u een bijdrage 
leveren!’

Evenementen in Zweeloo
Ook de rest van het jaar worden verschillende activiteiten 
georganiseerd. Willy-Anne van Stiphout, voorzitter van 
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo: ‘In Zweeloo werken 
we hard aan een aantal mooie evenementen. Zo zal er 
een cabaret en een klankkunstproject komen, en worden 
de brieven van Vincent op lakens in het landschap  
gepresenteerd. Ook organiseren we een ‘historisch  
kunstenaarsdorp’, waar de bezoeker wordt teruggebracht 
naar de tijd van Vincent van Gogh. Onder de noemer 
‘levend kunstenaarsdorp’ geven we hedendaagse kunste-
naars de ruimte om hun visie op Van Gogh in Zweeloo 
vorm te geven en organiseren we diverse workshops. En 
ten slotte zullen lokale schilders een van de andere door 
Van Gogh geschilderde kerkjes op een groot doek in de 
buitenlucht exposeren. Houdt u de activiteitenkalender 
goed in de gaten!’

Blijvend aanbod
Het project ‘Van Gogh Drenthe’ stopt niet na 2023.  
Sterker nog, 2023 is het begin! We werken aan een  
blijvend aanbod. In het voorjaar van 2023 worden drie 
prachtige fietsroutes gepresenteerd. Deze routes kunnen 
los of alle drie (in een weekend) gefietst worden. Het 
wordt een echte belevingsroute: onderweg wordt de 
fietser op verschillende punten en manieren getrakteerd 
op mooie verhalen en belevingen. Ook voor wandelaars 
worden er producten ontwikkeld. Er komt een  
Van Gogh-wandeling in Zweeloo, en voor de fanatieke 
wandelaar een wandeling van Zweeloo naar Nieuw  
Amsterdam, de weg die Vincent ook aflegde. Bij deze 
fiets- en wandelroutes zal het niet blijven. Dit project  
biedt zo veel kansen! 

Op de hoogte
Op de website www.vangoghdrenthe.nl vindt u het  
actuele aanbod. Wilt u meedenken of heeft u ideeën?  
Laat het ons weten!

Contact
Lokale initiatieven:   
Roelie Lubbers  rlubbershilbrands@icloud.com
Theaterproject BUOG:  
Kees Botman  zweeloobuog@gmail.com
Gemeente Coevorden:  
Wilma Terburg  w.terburg@coevorden.nl

Vincent van Gogh liep rond in Zweeloo
Een van ’s werelds beroemdste schilders liep rond in Zweeloo. We weten het, 

maar beseffen we wel hoe bijzonder het is? Een icoon in de mondiale kunstwe-
reld schilderde hier, tekende hier en genoot van het dorp en de omgeving. Het 

is hoog tijd om dit prachtige stukje geschiedenis meer gezicht te geven!

Tekst: Wilma Terburg | Foto’s: Marketing Drenthe
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Op maandag 31 oktober kregen leerlingen van O.B.S. de 
Woert een workshop ‘Radio maken’ van streekomroep 
ZO!34. In het kader van Coevorden Culturele gemeente 
van Drenthe maakten de leerlingen van groep 6 t/m 8 
kennis met het vak radio. 

De workshop begon met een korte les geschiedenis, 
waarbij technicus Jeroen Mulder vertelde over de geschie-
denis van streekomroep ZO!34 en radio-dj Melissa Luis-
man over de geschiedenis van de radio.

Daarna gingen ze zelf aan de slag met het schrijven van 

een nieuwsbericht, die ze vervolgens ook mochten inspre-
ken onder begeleiding van radio-dj en journalist Jeffrey 
Verdel.

‘’Het was ontzettend leuk om deze workshop te geven. Ik 
denk dat we op een leuke, speelse manier aan de slag zijn 
gegaan met de basis van radio en daarbij ook zaken zoals 
fake news hebben besproken. Iets waar we in deze tijd 
steeds vaker mee te maken krijgen’’.

Meer weten over radio maken of de workshop?  
Laat het dan weten via info@zo34.nl

Radio Workshop door ZO!34 De eerste vermelding van Boermarken -aanvankelijk  
buurschappen genoemd- stamt uit de 13de eeuw. De  
zogenaamde woeste gronden rondom Drentse zand-
dorpen waren gezamenlijk eigendom van de eigenerfde 
boeren. Door bevolkingsgroei ontstond de behoefte om 
de grens van het dorpsgebied te bepalen. Oorspronkelijk 
waren landschapselementen zoals een beek of een forse 
boom natuurlijke herkenbare grenspunten. Waar zo’n  
element niet beschikbaar was werd een paal of grote  
flint neergezet. Dat leidde in bepaalde gevallen tot  
geschillen die eeuwenlang konden duren. De Boermarken 
van Zwinderen en Gees bijvoorbeeld, zijn 70 keer voor de 
Etstoel geweest om hun grensconflict te beslechten. Na 
het opheffen van de Boermarken, rond 1850, verloren  
de Markestenen hun functie. Tijdens de grootschalige 
ontginningen in Drenthe werden vele verwijderd.

Op mijn initiatief is in 2019 een commissie gevormd  
met vertegenwoordigers van de Vereniging Drentse Boer-
marken, Stichting Drents Agrarisch Erfgoed en provinciaal 
historicus Michiel Gerding. Het doel van de Commissie 
Markestenen is Markestenen breed onder de aandacht te 
brengen en waar mogelijk te herplaatsen op of nabij de 
oorspronkelijke plek.

Markestenen hebben verschillende betekenissen. Het  
gesteente is een fysiek bewijs van de bijzondere geo- 
logische geschiedenis van Drenthe. Vanzelfsprekend zijn 
we zuinig op dit geologisch erfgoed. Ze zijn ook symbolen 
van ordening. En naast geologisch erfgoed zijn Marke- 
stenen interessant cultuurhistorisch erfgoed. Denk hierbij 
aan sagen en legendes over landmeters die fraude pleeg-
den, of Dove Peter en Dove Waander. Van bijzondere 
betekenis is de opname van Boermarken en Markestenen 
in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
Markestenen zijn ‘mandielig’ door twee of meer Boer-

marken op hun plek gezet en daarmee een symbool van 
verbinding. Ze zijn als knopen die twee delen van een jas 
met elkaar verbinden. Boermarken hebben die rol van  
verbinder al eeuwenlang. Ze zijn een waardevolle vorm 
van cultuur in Drenthe. Door de gesteentesoort is in 
bepaalde gevallen tot op de hectare nauwkeurig de plek 
van herkomst in Scandinavië te bepalen. Zo’n Markesteen 
symboliseert de geologische geschiedenis en de  
afgelegde reis naar Drenthe. Het nodigt uit tot het leggen  
van contact met inwoners van het herkomstgebied in 
bijvoorbeeld Dalarna!

De functie van Markestenen is veranderd van gebieds- 
markering naar onderwerp voor cultuurhistorische  
educatie en toerisme. Boermarken van Gees en  
Zwinderen, Zeijen en Annen herplaatsen Markestenen, 
bijvoorbeeld in samenwerking met cultuurhistorische  
verenigingen. Daar kan men onderwijs en toerisme  
eveneens aan verbinden door het vak heemkunde en  
een wandeling met gids. 
In Duitsland bestaat een fraai gebruik rondom Marke- 
stenen. Bij Osnabrück bijvoorbeeld kent men een zoge-
naamde Schnatgang; Schnat is Oud-Duits voor grens.  
Men loopt langs de grensstenen vergezeld door muziek 
en een hapje en drankje. Bij de grenssteen dragen twee 
sterke mannen nieuwe inwoners driemaal rond de steen. 
Onder het uitroepen van ‘Olle Use’ -allemaal van ons- 
wordt de nieuwe inwoner ingeprent waar de grens zich 
bevindt. Jongeren krijgen er een draai om de oren, zodat 
ze de grens nooit meer vergeten!

Mijn voorstel is die traditie ook hier in te voeren onder de 
titel Markekuier.

Meer informatie op: boermarken.nl

Markestenen, iconen van Drenthe
Tekst: Egbert Meijers
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Kunstwerk uitgelicht

Blick in den Stein en 
Poort van Drenthe
Onze gemeente kent een groot aantal wandelroutes. Van 
noord naar zuid, van oost naar west, in en om de dorpen en 
in de stad en haar omgeving. Ze zijn kort of lang en sommige 
hebben een naam zoals het Cultuurpad, de Rode Draad, het 
Drenthepad en het Pieterpad.

Het Pieterpad wordt gemarkeerd door een tweetal kunst- 
werken. In het zuiden van de gemeente De Poort van  
Drenthe en in het noorden Blick in den Stein. Beide zijn 
gemaakt van een veel in Drenthe voorkomend materiaal, de 
zwerfkeien. De locaties waar ze staan verschillen nogal. Blick 
in den Stein staat midden in de natuur van het Sleenerzand in 
de Staatsbossen bij Schoonoord. De Poort van Drenthe staat 
op een industrieterrein, het Leeuwerikenveld, op de grens 
van Drenthe en Overijssel en de gemeenten Coevorden en 
Hardenberg.

Blick in den Stein, van Joachim Karbe, is een eerbetoon aan 
Toos Goorhuis-Tjalsma en haar wandelvriendin Bertje Jens. 
Samen zetten zij het Pieterpad uit, een wandelroute van  
Pieterburen in Groningen tot de Sint Pietersberg in Limburg 
of omgekeerd. Op 5 november 2004 is het beeld onthuld 
door Bertje Jens, haar vriendin was toen al overleden.

Het zwerfstenen beeld symboliseert de Vogelgodin, die in 
de Noord-Europese mythologie en voor de mensen uit de 
Nieuwe Steentijd waakt over bomen, planten en dieren. In de 
trechtervormige holtes boven in de zwerfkei is als het ware 
het melkwegstelsel, waarin de Aarde haar zwerftocht ver-
volgt, aangebracht. Op organische wijze verbindt het beeld in 
zich- cultuur en natuur. Het beeld is een ode aan de enorme 
verscheidenheid en schoonheid van de natuur en de rijkdom 
van de cultuur-historie.  Het beeld is geplaatst op een kunst-
matige heuvel in het Sleenerzand.

Het beeld ‘Poort van Drenthe’ van Rob Schreefel staat op 
een heuvelrand die de grens vormt tussen het stroomdal van 
de Kleine Vecht en het industrieterrein Leeuwerikenveld. De 
wandelaars van het Pieterpad komen hier Drenthe binnen 
of verlaten de provincie. Het beeld is een mooi symbool van 
afscheid of verwelkoming, vergelijkbaar met de poorten van 
de stad Coevorden, toen dat nog een vesting was. Het beeld 
zelf bestaat uit gestapelde zwerfstenen en een deksteen met 
daarop weer gestapelde stenen. 

In onze provincie staan meer beelden van Rob Schreefel. Bij 
het TT-circuit bij Assen aan de A28 staan twee enorme T’s , 
bij Exloo staat het beeld Ode aan de Zon en in Borger voor 
de Rabobank staat kegel met kei. In 2005 nam Rob Schreefel 
deel aan het project Art in Stone.

Samengevat twee bijzondere beelden die in onze gemeente 
het Pieterpad markeren.

Titel van het beeld Poort van Drenthe
Kunstenaar  Rob Schreefsel
Materiaal  zwerfkeien, graniet
Afmetingen  33 ton en 6,5 m hoog
Locatie   Aan het Pieterpad in het natuur 
   gebied bij het Leeuwerikenveld
Plaatsing  5 april 2005

Over het kunstwerk:

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.

Titel van het beeld Blick in den Stein
Kunstenaar  Joachim Karbe
Materiaal  zwerfkeine, graniet
Afmetingen  6 ton
Locatie   Aan het Pieterpad in het   
   Sleenerzand
Plaatsing  november 2004
Opmerking  Het beeld was onderdeel van het  
   beeldensymposium Art in Stone

Over het kunstwerk:
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Als alle teksten, foto’s en illustraties voor het  
Culturele Magazine zijn aangeleverd, moet er  
natuurlijk nog wel een magazine van gemaakt  
worden. Alieke Eising uit Noord-Sleen is degene 
die dat doet. Daarnaast verzorgde ze ook vrijwel 
alle vormgeving en fotografie voor het culturele 
jaar in Coevorden.

Alieke heeft een eigen bedrijf: Alieke Eising Foto & Film. 
“Ik richt me vooral op foto- en videografie, maar doe ook 
soms toffe vormgevingsklussen. Toen ik werd gevraagd 
om mee te werken aan het culturele jaar heb ik volmondig 
ja gezegd. Ik heb de huisstijl en het logo ontworpen en 
de vormgeving gedaan. Met heel veel plezier! Het eerste 
magazine kwam uit in juli 2021 en eind augustus van dat 
jaar startte het culturele jaar. Dat heb ik dus van dichtbij 
meegemaakt. Ik was bij veel evenementen om te foto-
graferen of te filmen. Samen met de teksten die worden 
aangeleverd door verschillende schrijvers maak ik dan het 
magazine.”

Ik ben er best trots op
Het magazine vormgeven is vooral puzzelen. “Het aantal 
pagina’s in het magazine is deelbaar door vier. Ik puz-
zel net zolang met al het aangeleverde materiaal tot het 
precies past. En er weer een prachtig magazine is. Ik heb 
inmiddels een mooi stapeltje liggen in mijn werkkamer en 
eerlijk is eerlijk: ik ben er best trots op!”

Herinneringen maken
Ruim vier jaar geleden begon Alieke haar eigen bedrijf. “Ik 
vind alles wat ik doe leuk, maar mijn hart ligt toch wel bij 
documentaire fotografie. Ik loop dan een paar uur mee 
in een gezin of bedrijf en maak foto’s van de alledaagse 
bezigheden. Samen aan tafel, bij papa achter op de fiets, 
knutselen met oma of mama die een pleister plakt op een 
geschaafde knie. De tijd vliegt voorbij en zo’n Day in the 
Life is een hele waardevolle herinnering. Ik vind het heel 
leuk om zulke herinneringen te maken.”

Het was een feestje
“Neem nu dat stapeltje Culturele Magazines. Als ik daar 
over tien jaar nog eens doorheen blader, komen er veel 
herinneringen terug. Aan de mooie theaterproducties 
zoals Woeste Gronden en Het ontzet van Coevorden. Aan 
hoeveel acteertalent en kunstenaars naar boven kwamen 
in de gemeente Coevorden. We wisten helemaal niet dat 
er zoveel talent was! We blijken een mooie, creatieve ge-
meente te zijn en ik vond het een feestje om dat allemaal 
vast te mogen leggen!”

Alieke Eising woont met vriend Rolf en  
dochters Minke en Bente in het voormalige 
tolhuisje in Noord-Sleen. Naast haar passie 
voor fotografie en film is ze ook op andere  
gebieden een creatieve duizendpoot. Koken 
en bakken, de moestuin onderhouden, een 
bedrijfsruimte inrichten, ze doet het  
allemaal. Dochter Minke voegt nog twee 
‘vaardigheden’ toe: “Ze is ook heel goed in 
uitslapen en ze is heel lief!” 

www.aliekeeising.nl

in het kort:

Vormgeven is puzzelen

Een snel rekensommetje laat  
zien dat Alieke’s camera’s  
bijna 11.000 keer klikten  

voor Cultureel Coevorden. 
Een aantal van haar favorieten 

zie je op de volgende pagina’s.
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“De openingsdag was meteen 
bijzonder, met de bus de hele 
gemeente door om kunstwer-
ken en coupletten op te halen. 
De dag eindigde op de Wees-
huisweide, waar het hele lied 
voor het culturele jaar nog eens 
werd gezongen. Deze jonge ta-
lenten vind ik zo aandoenlijk.”

 “Bij Woeste Gronden maakte 
ik foto’s bij de voorstelling, 
maar ook al in de maanden 
ervoor. Bij repetities en het 

passen van kleding. Ontzet-
tend leuk om het hele proces 
op die manier te volgen. Het 

was locatietheater, dus achter 
de schermen gaat alles anders 

dan in een echt theater. Dat 
levert wel leuke stillevens op!” 

“De foto hieronder maakte ik 
bij een van de voorstellingen, 

waar alle effecten heel gaaf 
waren.”

 “Bij het Levenslied project gingen alle deelnemers aan de 
slag met het maken van een eigen nummer. Sommigen 
hadden al ervaring in een band, anderen helemaal nog 
niet. Ik mocht portretten van ze maken, en was bij een 
paar bijeenkomsten. Op de ochtend voor het eindconcert 
had ik een ongelukje en eindigde met een pols in het 
gips, waardoor ik ‘s avonds niet kon fotograferen, echt 
balen!”

“Een paar keer ging ik op pad voor een portret en/of 
interview voor in het magazine. Bijvoorbeeld bij Harm 
Eggens, die in de tweede editie stond. De bonus is altijd 
dat ik dan mooie verhalen hoor. Harm liet me zijn 
werkkamer zien en allerlei oude tekeningen, zelfs van de 
basisschool!” 

“Een van de projecten waar ik  
aan mocht werken was Krasse 
Verhalen, een serie gesprekken 
met ‘krasse’ inwoners uit de ge-
meente die ik filmde en monteer-
de. Met verhalen over hun jeugd, 
opgroeien in een dorp,  
hun werk, hobby’s. We hebben 
daarbij zoveel mooie en leuke 
mensen ontmoet en bijzon-
dere verhalen gehoord. Van 
iedere deelnemer heb ik ook een 
portretfoto gemaakt, zoals deze 
van Jan Warmolts. Hij overleed 
helaas kort geleden. 
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Het moment zat er natuurlijk aan te komen: het 
moment dat Coevorden niet langer culturele 
gemeente van Drenthe is. We hebben in de aan-
loop naar het culturele jaar en in de periode van 
28 augustus 2021 tot en met 31 december 2022 
genoten van de vele activiteiten en van elkaar. Vol 
vertrouwen dragen we met een voldaan gevoel het 
stokje over aan de gemeente De Wolden. 

Voor het zover is, laten we alles nog eenmaal de  
revue passeren. Dat doen we tijdens de feestelijke  
afsluiting op vrijdagavond 10 februari 2023 in de Hof van 
Coevorden. Dat is tevens het moment van verschijnen 
van deze laatste editie, nummer zes, van het magazine 
Verbonden in Verhalen. Omdat het slot van het culturele 
jaar niet kan missen in ons magazine delen we hierbij een 
vooruit- en terugblik op de avond ineen!

In een festivalsfeer komen alle activiteiten nog eens  
voorbij. Het theater en de vele zalen van de Hof van  
Coevorden staan volledig in het teken van alles wat we 
met elkaar gemaakt, gedaan en beleefd hebben. Iedereen 
is welkom, maar speciaal degene die op een of andere 
wijze heeft bijgedragen aan het culturele jaar. Als deel- 
nemer, vrijwilliger of als bezoeker. Natuurlijk is er muziek 
en volop gelegenheid om elkaar te spreken. 

Deuren open
Om 19.30 uur gaan de deuren open. Enkele typetjes heten 
de bezoekers van harte welkom. 

Raadszaal: officieel gedeelte en muziek
In de raadszaal, die omgebouwd is tot poptheater,  
vindt om 20.00 uur het officiële gedeelte plaats. Wethou-
der van cultuur, Bea Meppelink-De Jager, opent de avond 
en blikt terug op het culturele jaar. 
De laatste activiteit in het culturele jaar was de kunste-

naarstentoonstelling ‘Souvenir’ in galerie Kunst op Vijf.  
Zo’n 34 kunstenaars bogen zich hierbij over  
het thema souvenir. Het heeft prachtige kunstwerken  
opgeleverd die zijn verzameld in een mooi bewaarboek. 
Dit boek wordt tijdens het officiële gedeelte gepresen-
teerd. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan een 
jonge kunstenaar uit De Wolden. 

Vervolgens worden herinneringen aan de afgelopen 
activiteiten opgehaald met een aftermovie, gemaakt door 
Alieke Eising. Vooruitkijken doen we ook, en wel met een 
presentatie van De Vlinderprinses, een muziektheater- 
spektakel in de open lucht dat in september 2024 nabij 
Zweeloo wordt opgevoerd. 

Daarna is dan echt het moment aangebroken waarop Bea 
Meppelink het stokje doorgeeft aan wethouder Albert Haar 
van De Wolden. We zorgen voor een goede overdracht 
zodat De Wolden voldoende inspiratie en uitdaging vindt 
om er net als Coevorden een fantastisch jaar van  
te maken. Het prokkelkoor nodigt ter afsluiting van het 
officiële gedeelte de bezoekers uit om gezellig mee te 
zingen met hun liedjes. 

Brúúnsma
Daarna is het tijd voor ontmoeting en beleving in het hele 
pand. In de raadszaal neemt de band Brúúnsma het over. 
De band is geformeerd rond zanger en liedjesschrijver 
Theo Bruinsma uit Benneveld die graag in zijn moedertaal, 
het Drents, schrijft en zingt. Rustige nummers, aanschur-
kend tegen blues en americana, worden moeiteloos 
afgewisseld met het stevige werk.
Tussendoor laten enkele deelnemers van het Levenslied-
project nog één keer hun liedje horen. 

Het jaar opnieuw beleven
Op de begane grond in de hal van de Hof van Coevorden, 
in de Tuinzaal en in de Picardtzalen beleven we het jaar 

Feestelijke slotceremonie Cultureel Jaar

“Mijn favoriete foto van de voorstelling ‘Bommen  
Berend’ die op het defensieterrein werd opgevoerd. Het 
doet me een beetje denken aan een schilderij van een 
strijdtoneel, met de vlag die erboven wappert.”

“Een van de laatste voorstellingen was The Armed Man 
van Excelsior. Een uitdaging om te fotograferen, maar 
wel een hele leuke uitdaging. Doorkijkjes en een mooi 
shilouet trekken altijd wel mijn aandacht als ik aan het 
fotograferen ben.” 
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opnieuw met posters, banners, foto’s, films en ontmoe-
tingen. We bewonderen nog eenmaal alle 25 schilderijen 
van de opening en enkele kunstwerken van ‘Souvenir’. Het 
cultuurpad met al haar ‘pad-in-de-kijker-weekends’ en het 
prachtige routeboekje komen voorbij. Het schrijverscol-
lectief A t/m Z met haar boek ‘Verborgen pad’ is aanwezig 
voor bijzondere gesprekken. We krijgen indrukken op 
schermen van het lichtkunstproject ‘In de vezels’, van het 
openlucht theaterspektakel ‘Woeste Gronden’, het ‘Con-
cert bij de brug’ in Zwinderen, de voorstelling ‘The armed 
man’ in Oosterhesselen, het project ‘Levenslied’ en het 
theaterspektakel ‘Bommen Berend’. We worden geatten-
deerd op de geweldige serie ‘Krasse Verhalen’, online nog 
steeds te zien, en op de podcast over de geschiedenis van 
Coevorden. 

Het stedelijk museum Coevorden presenteert zich. Bezoe-
kers kunnen nog tot 26 maart 2023 de tentoonstelling ‘De 
vesting heroverd’ bezoeken. En omdat het schilderij van 
Mijndert van der Thijnen niet in deze setting op de avond 
getoond wordt, krijgen alle bezoekers een entreekaartje 
voor het museum cadeau. 

Stichting Garnizoensdagen Vesting Coevorden is aanwe-
zig met een prachtige terugblik op 350 jaar ontzet en de 
Slag om Coevorden. Alexander Moes vertelt de bezoekers 
van alles over de herdenkingspenning uit 1672, over de 
herslag daarvan en over de Zilveren Dukaat van het kas-
teel. Natuurlijk is er een kans om het boek ‘Een Schricklijck 
Jaer’ in te zien en te bemachtigen. 

Kortom: Belevenissen en verhalen te over. We hebben 
van alles gevierd, van 40 jaar Sweelpop, 350 jaar ontzet 
van Coevorden tot aan 60 jaar Ganzenmarkt aan toe. We 
hebben verbindingen gelegd tussen heden en verleden, 
tussen stad en platteland, jong en oud, Coevorden en 
Groningen, met sport, toerisme, welzijn en met cultuur in 
al haar vormen. We hebben elkaar en alles om ons heen 
versterkt. Er ligt een fantastische culturele basis voor een 
schitterende toekomst. 

Inwoners van Coevorden, de provincie en daarbuiten, 
professionals en amateurs. Met z’n allen was het culturele 
jaar een groot succes. We hebben mooie herinneringen 
gemaakt!

In juni 2021 ontving wethouder Jeroen Huizing als 
symbool voor de overdracht een mooie stok van  
minimaal 1,5 meter met alle kleuren van de regen-
boog uit handen van wethouder Dennis Bouwman. 
Het was middenin de coronatijd. We mochten bij 
elkaar komen, maar met allerlei beperkingen werd 
de overdracht van de titel ‘culturele gemeente van 
Drenthe’ aan Coevorden geen grote happening. 
De stok symboliseerde deze beperkingen vanwege 
de covid-pandemie, maar door de bonte kleurstelling 
symboliseerde het nog meer het thema van  
Midden-Drenthe: Vrijheid. 

De Wolden ontvangt van Coevorden ook een stok, 
en wel een wandelstok. De wandelstok wordt  
gebruikt om het lopen te vergemakkelijken, als extra 
steun tegen omvallen, en in schuine stand als extra 
steun om zich enigszins af te zetten tegen de grond, 
ook als de gebruiker goed ter been is. Coevorden 
geeft graag die extra steun aan De Wolden en is  
vanzelfsprekend bereid tips en tops te delen.  
Coevorden gunt De Wolden ook dat extra (culturele) 
zetje als culturele gemeente.  

Zo’n stok heeft vaak nog veel meer, soms nood- 
zakelijke, functies. Bijvoorbeeld als geleidestok voor 
blinden of als kruk voor de mindervaliden. De stok 
wil daarmee zeggen dat cultuur voor iedereen is, 
niemand is uitgezonderd. Zo’n stok kan ook dienen 
als wapen voor verdediging bij ongewenste aanvallen 
en als verzamelobject en souvenir. 

Deze stok is daarom ook een herinnering aan het 
culturele jaar in Coevorden met ongelofelijk veel 
verschillende activiteiten en de herdenking en viering 
van 350 jaar ontzet. Het wandelschildje symboliseert 
dat. Deze is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt 
door kunstenaar Harm Eggens, afkomstig uit de 
gemeente. 

Wandelstokken en ceremoniële staven zijn in veel 
culturen gebruikt als teken van waardigheid. Zie deze 
wandelstok ook als een teken van waardering voor 
de ondervonden steun van allen die hebben mee- 
gewerkt aan het culturele jaar in Coevorden en 
zie het als onze verplichting de nieuwe drager van 
de stok te steunen en te ondersteunen. Onderaan 
de stok zit een prikpen. Zo’n prikpen wordt vooral 
gebruikt voor bergroutes, omdat een berg rotsen 
en barsten heeft waardoor mensen geen houvast 
hebben. Soms ondervind je weerstand in de organi-
satie van activiteiten. Dat kan vanuit allerlei hoeken 
komen, zelfs van een irritant virus. Wij gunnen  
De Wolden de functie van de prikpen en dat er  
voldoende houvast is om de weg te vervolgen. 

Zo’n prikpen wordt ook wel gebruikt voor het  
opruimen van zwerfafval. In Coevorden hebben we 
duurzaamheid en respect voor de aarde betrokken in 
al onze activiteiten. Dat gunnen we De Wolden ook. 
De stok symboliseert vooral ook beweging. Het 
culturele jaar zet heel veel in beweging, op cultureel 
vlak maar ook in combinatie met bijvoorbeeld onder-
wijs, bedrijfsleven, welzijn en… sport. In Coevorden 
kwam dat tot uiting in het Cultuurpad. 

Kortom, het is een eer en er zijn redenen te over  
om deze prachtige wandelstok met uniek wandel-
schildje van Coevorden over te dragen aan de vol-
gende culturele gemeente van Drenthe: De Wolden. 

We dragen hem over: 
een stok met een souvenir

Benieuwd naar de aftermovie? 
Scan dan de QR-code!
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Cultuurmagazine Coevorden verschijnt zes keer in de  
periode juli 2021-februari 2023, waarin de gemeente  
Coevorden Culturele Gemeente van de provincie  
Drenthe is. 
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