roffels

Van de voorzitter

Samen uit
Hoera we mogen weer!
Dit klinkt fantastisch maar krijgt toch een wat dubbele betekenis in het kader van de huidige ontwikkelingen
in Oekraïne. Des te meer mogen we dankbaar zijn dat we in een vrij land mogen leven waarin het woord
“Vrijheid” een heel andere betekenis krijgt. Ook op cultureel gebied kennen we een vrijheid waarin alles
mogelijk is en er respect bestaat voor verschillende invalshoeken en meningen. O.a. cabaret laat dit op
een niet te vergelijken wijze zien.
Het is twee jaar geleden dat in het hele land festiviteiten in het kader van 75 jaar vrijheid zouden worden
gehouden. Op zaterdag 11 april 2020 zou het festival van de Vrijheid worden georganiseerd in het centrum
van Hoogeveen met een feestelijk programma en diverse optredens om te vieren dat Hoogeveen 75 jaar
geleden op 10 en 11 april bevrijd werd.
Ook de Tamboer deed hier volop een duit in het zakje en waren voor-en door Hoogeveeners vele optredens gepland van koren, orkesten, bands, verhalenvertellers, dichters, DJ, singer-songwriters, kinderactiviteiten enz. Een programma om te herdenken en te vieren, voor jong en oud.
Corona heeft hierin roet in het eten gegooid en kon dit alles geen doorgang vinden.
Dit jaar vinden nog een aantal voorstellingen plaats in het kader van Vrijheid.
We krijgen ook steeds vaker aankondigingen van veel mooie voorstellingen in ons mooie huistheater de
Tamboer.
Om verschillende redenen zal nog niet al het publiek meteen terugkeren. Dit geldt voor meerdere onderdelen in de culturele sector. In de komende maanden zijn velen nog voorzichtig om de gang naar het theater
te maken. Toch zijn we samen zeer optimistisch en lijkt het de goede kant op de gaan. Een enkele voorstelling is reeds uitverkocht en is er een wachttijd.

van Anneke van Venrooy
Het kunstwerk ‘Samen Uit’ op de voorpagina
is van de kunstenares Anneke van Venrooy. De
Hoogeveense tekent al haar hele leven. Een van
haar eerste herinneringen is de potkachel op de
kleuterschool, waarvoor ze lag te tekenen. Begin
jaren 80 zag ze de schilderijen van Rob Hessels
in Zuidwolde en was ze zo onder de indruk dat
ze les bij hem nam en zelf ging schilderen. Daar
is ze nooit meer mee gestopt. Inspiratie haalt Van
Venrooy uit wat ze noemt ‘momenten’. Samen Uit
is zo’n moment. Haar grote voorbeelden zijn Isaac
Israëls en de Zweed Jan Abramsson. Meer over
de Hoogeveense kunstenares op haar site: Annnekevanvenrooy.nl
(foto Anneke van Venrooy)

Ook de Vrienden van de Tamboer zijn weer volop bezig invulling te geven aan hun taak de leden te betrekken bij cultuur in Hoogeveen en zullen we in de programmering van de Tamboer ons steentje bijdragen. Op
dit moment zijn nog niet alle bijdragen gepland. Houdt hiervoor de site van de Vrienden van de Tamboer
in de gaten voor het actuele nieuws. www.vriendenvandetamboer.nl en volgt u natuurlijk onze pagina op
Facebook.
Voor het lezen van al het theaternieuws gaat u naar de website van de Tamboer
www.detamboer.nl
We hopen dat u weer met genoegen deze nieuwe Roffels zult lezen en heten u van harte welkom in ons
prachtige Stadstheater de Tamboer.
Hajé Rundervoort

Redactioneel
Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je
altijd kreeg. Soms is dat genoeg, maar het kan
ook stilstand en achteruitgang betekenen. Het bestuur van De Vrienden probeert het hier en daar
een beetje anders te doen. In de hoop dat de vereniging nieuwe mensen aanspreekt die misschien
zelfs lid worden.
Het Vriendenfestival was vorig jaar zo’n verandering. Het richtte zich op een jongere groep. Dit
nummer van Roffels laat ook wat veranderingen
zien. We hopen zo wat meer te bieden. Wat extra
waarde toe te voegen en de gebaande paden een
beetje te verlaten. Niet alles zal goed zijn in ieders

ogen, maar laat vooral weten wat u er van vindt.
Dat kan bijvoorbeeld via info@vriendenvandetamboer.nl
Wat direct in het oog springt is natuurlijk de voorpagina. Daar plaatsen we de foto van een schilderij van kunstenares Anneke van Venrooy. Ze
werkte graag mee! Anneke is lid van Kunstroute in
Hoogeveen. Ze stelde Samen Uit beschikbaar. Een
mooie sfeertekening. Je ziet de dames zo staan bij
De Tamboer of bij Marron…
We vragen in de komende nummers meer kunstenaars onze voorpagina in te vullen. Spannend om
te zien wat dat oplevert en misschien is het wel
verzamelwaardig.

Ook opvallend is de brede kijk op de culturele wereld van Beddus. De columnist is bekend van ‘de
krant’ en ‘de radio’ en was meteen bereid Roffels
te verrijken met zijn (on)gezouten mening. Je mag,
maar hoeft het er niet mee eens te zijn...
Veel leesplezier!
Eildert Dragt – redactie

Kijk voor meer
‘Vrienden informatie’
ook eens op
facebook.com/VriendenvanDeTamboer
of www.vriendenvandetamboer.nl
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Scala en CultuurKlik

Volksuniversiteit Hoogeveen

Per 1 januari 2022 is Scala Centrum voor de

Bij de Volksuniversiteit Hoogeveen staan nog een paar activiteiten

Kunsten gesplitst in twee stichtingen.

op het programma; wellicht is er nog iets voor u bij. De korte taalcursussen van 5 lessen starten eind maart. Een goede manier om kennis te maken met een taal, of leuke voorpret voor de

Scala blijft de plek waar kinderen en volwassenen

vakantie.

terecht kunnen voor cursussen en lessen muziek,

Nieuw in het programma is de lezing van Freerk van der Werff over de Moderne Engelse Poezie. Deze

dans, theater en beeldende kunst in de vrije tijd.

lezing vindt plaats op 19 april. Van der Werff behandelt de werken van enkele door hem geselecteerde

Constance Leppen is de nieuwe zakelijk leider van

dichters van de 20e eeuw. Gedichten worden gelezen en besproken, waarbij ook de historische achter-

Scala. Alle activiteiten en informatie vind je nog

grond en het genre waarin ze zijn geschreven, aan de orde komen. De deelnemers ontvangen een reader

steeds op ontdekscala.nl.

met de besproken werken.
Voor informatie over het volledige programma en inschrijving voor de genoemde activiteiten, kunt u terecht
op de website
www.volksuniversiteithoogeveen.nl

CultuurKlik is de nieuwe stichting voor cultuureducatie in het basis, voortgezet en beroepsonderwijs.
Daarnaast gaat CultuurKlik aan de slag met culturele projecten in wijken en dorpen. Teamleider is
Gerrit Jan Rutgers. Voorlopig vind je alle informatie
nog op ontdekscala.nl/cultuurklik. De website cultuurklik.nl is in de maak.

Zijn jullie ook zo blij
met de versoepelingen?
Je vind beide organisaties aan de Markt 5 in Hoogeveen.

De Tamboer
Wij kunnen niet wachten tot de zalen van De
Tamboer weer vol zitten, de foyer weer gonst
van gezelligheid en we met elkaar kunnen
proosten op een leuke voorstelling. Wij hebben
jullie en de gezelligheid gemist, we hopen iedereen snel weer te begroeten en met elkaar de
versoepelingen te vieren.
Tot de zomer staat er nog een mooi programma’s in De Tamboer gepland met onder meer:
So Long Cohen | Ernest Beubing, Erkik Raaijman e.a.
vrijdag 11 maart | 20.30 uur
Leonard Cohen weet met zijn donkere stem en

3

prachtige teksten generaties in de ban te hou-

SEIZOEN 2022-2023

den. Ook na zijn overlijden blijft de charismatische

Voor het nieuwe seizoen staat alles in de stei-

Canadese folkzanger, componist en dichter be-

gers maar is helaas nog niets definitief. We

toveren. Cabaretier, verteller, zanger en muzikant

durven al wel een tipje van de sluier op te lich-

Ernest Beuving gaat samen met Erik Raayman,

ten.

Jaap Berends, Tessa Zoutendijk en Jurriaan Boerstoel op ontdekkingsreis naar wie Leonard Cohen

‘De afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld tot

nou eigenlijk was. De nieuwe versoepelingen zijn

podium waar muziektheater en familieprogramme-

een feestje waard, en bij een feestje horen leuke

ring een grote rol spelen. Vol trots zetten we vanaf

cadeautjes. Voor de voorstelling So Long Cohen

seizoen 2022 - 2023 een nieuw theatergenre op

geven wij een kaartje cadeau, koop nu 2 kaarten

de kaart: cirque nouveau. Kleurrijk, verrassend, ei-

voor de prijs van 1!

genzinnig en modern circus van hoog niveau’ aldus
directeur Pieter-Bas Rebers.
De Tamboer verwacht dat het genre circustheater
een nieuw publiek aan zal spreken. ‘Als theater wil
je er voor iedereen zijn. De programmering moet
toegankelijk en gevarieerd zijn om te voorkomen
dat er groepen zijn die zich buitengesloten voelen.
Zo proberen we onder andere meer verbinding te
Wende Snijders | De Wildernis

zoeken met jongeren, maar dit blijkt een lastige op-

vrijdag 1 april | 20.30 uur

gave. Niet alleen voor ons, dit horen we ook van

Kees Prins, Paul de Munnik & JP den Tex | De

Wende is één van de meest veelzijdige artiesten in

andere theaters. We verwachten dat het genre cir-

vertalingen

Nederland. Ze gaat van pop naar elektronisch, naar

custheater nieuw publiek, en zeker ook jongeren,

vrijdag 18 maart | 20.30 uur

jazz en klassiek, en combineert deze muziekstijlen

kan aantrekken.’ vertelt Rebers.

Kees Prins, Paul de Munnik en JP den Tex speelde

al jaren in grensverleggende interdisciplinaire voor-

Houd voor het volledige programma onze website

eerder twintig iconische liedjes uit de jaren ’60 en

stellingen. Wende verkent de wildernis in onszelf en

in de gaten.

’70. In de nieuwe voorstelling vertellen ze het ver-

de wereld daarbuiten. Ze vertaalt wat tussen hart

borgen verhaal achter ieder lied. In een ode aan het

en onderbuik woont in een nieuwe multidisciplinaire

Nederlands laten ze zien hoe de Nederlandse taal

show.

onverwachte mogelijkheden biedt om befaamde
buitenlandse teksten opnieuw leven in te blazen.

The Bootleg Sixties | Tribute

Gastzangeres is Stephanie Struijk ook bekend als

donderdag 10 maart | 20.00 uur

‘Stevie Ann’.

De succesvolle Britten zijn terug met hun swingende ode aan de legendarische muziek uit de
jaren ‘60! Zelfs Sir Elton John is fan: “This band is

Rapunzel | Het Kleine Theater 3+

amazing! They’re just the best band of their kind in

zondag 27 maart | 15.00 uur

the world.” Hey Jude, Blowin’ In The Wind, Sound

Rapunzel is een mooi meisje, maar ze is eenzaam.

Of Silence en vele andere hits van onder meer The

Ze zit haar hele leven al opgesloten in een toren.

Beatles, The Who, The Doors, Simon & Garfunkel,

Behalve Petemoei, die haar heeft opgesloten en

The Rolling Stones en zelfs het Nederlandse Shoc-

haar verzorgt, heeft ze nog nooit een ander mens

king Blue komen voorbij. De nieuwe versoepelin-

gezien. Op een dag ontdekt Rapunzel een deurtje

gen zijn een feestje waard, en bij een feestje horen

in haar toren. Ze verzamelt al haar moed en stapt

leuke cadeautjes. Voor de voorstelling The Bootleg

de grote, onbekende wereld in… Een ontroerend

Sixties geven wij een kaartje cadeau, koop nu 2

verhaal van 40 minuten over liefhebben en loslaten.

kaarten voor de prijs van 1!

Voor kinderen vanaf 3 jaar.
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Column
eye-opener. De gymleraar draaide die plaat, waar-

dvd’tje opzetten” zijn denigrerend voor zowel uit-

schijnlijk ergens in 1963 en wij moesten er een of

voerenden als luisteraars-kijkers en het toont aan

Terwijl de deadline voor deze column al bijna

andere gymnastische dans op doen, maar de mu-

dat sommige mensen NIETS van cultuur begrijpen!

is verstreken komt daar plotseling de aan-

ziek raakte mij récht in het hart. En in diezelfde

Want wat houdt ons op de been in moeilijke tijden

kondiging dat the Rolling Stones weer naar

tijd moet ik ook de eerste Stonesplaat hebben ge-

? Wat helpt de jeugd die het zwaar kan hebben ?

Nederland komen. Juni, Amsterdam. En dan

hoord: “Come on”.

Wat geeft ons plezier, vermaak en leert ons emoties

RIJKDOM …

herkennen en erkennen ?

gaat er weer wat trillen bij mij. Ik ben er groot

Achteraf zou je kunnen zeggen dat het misschien

mee geworden. Nou ja, bij wijze van spreken.

wel precies deze beide platen zijn geweest die mij

Dat dát onderschat wordt in een liberaal heilig

inspireerden en aanzetten tot mijn culturele uitingen

marktwerkingssysteem waar geld en je broek op-

in de jaren daarna: “Come on, Twist and shout!”

houden als de heilige graal wordt gezien voor geluk

Ik was 10 toen de Stones en de Beatles ontston-

is misschien wel de harde realiteit.

den in 1962 en in de wereld waar ik opgroeide was
“Rock & Roll” niet bepaald een “ding”… Integen-

En dat heb ik gedaan op mijn manier. Flink ge-

Ook de toenemende druk in de samenleving: pres-

deel. Het waren voornamelijk de psalmen en ge-

stimuleerd door mijn ADHD-stoornis. Pardon, mijn

teren is te belangrijk gemaakt. Alsof dat het enige

zangen die ik uit het hoofd moest leren om ze op

ADHD-zegen!

is dat telt.

maandagmorgen te kunnen opzeggen op school,

Ik denk dat ik het begrip “cultuur” niet eens kende

Rijk ben je niet met een goed gevulde bankreke-

die mijn muzikale fundament vormden. En om ze

toen ik midden in de jaren 60 samen met vriendjes

ning. Dat kan handig zijn, maar de echte rijkdom zit

uiteindelijk zonder boekje te kunnen meezingen in

begon met bandjes, met zelf muziek maken. En

ergens anders. Bijvoorbeeld in het genieten van

de kerk natuurlijk. En op de radio hoorde ik Aafje

dat ik dus niet eens door had hoe de culturele re-

een concert van je jeugdidolen die -oud en ou-

Heijnis ’s morgens voor ik naar school ging. Of an-

volutie van de jaren zestig mij vormde vanuit die

der- na 60 jaar nog altijd plezier hebben in wat ze

dere gewijde muziek, Gregoriaans gezang en klas-

inspiratie.

doen en die mij, ook door hun leeftijd, nog altijd

sieke pianomuziek.

inspireren.

En we hadden geen gitaren

een drumstel of zoiets thuis. Wij hadden een orgel.

Ik geniet er al zeker 60 jaar van. Het belang van

Een traporgel. En natuurlijk kende ik het kerkorgel

de cultuurwereld in de grote wereld is gigantisch.

en het kerkkoor. Muziek voor oude mensen … Het

Zowel passief als actief deelgenoot zijn, deel uitma-

was het leven en de cultuur van oude mensen in

ken van de cultuurwereld, verrijkt je en vergroot je

die tijd.

creatieve vermogen omdat het leidt tot observeren,

Maar het is niet voor niks … En daar heb je dan
toch ook weer je bankrekening voor nodig…
Beddus

luisteren, kijken en nadenken!
En toen waren daar opeens de Beatles. En

Laatdunkende opmerkingen tijdens de coronacri-

de Rolling Stones. “ Twist and shout “ was de

sis als: “het is maar een hobby, je kan toch een

UITGELICHT
“Onterecht over het hoofd gezien”, vrouwelijke kunstenaars
22 maart, 19.30 uur

Anders dan de reguliere kunstgeschiedenis doet geloven, zijn er altijd vrouwelijke kunstenaars geweest. Ze raakten echter in vergetelheid of verdwenen in de schaduw van de ‘grote
meesters’. Niet omdat vrouwen geen goede kunstenaars zijn, maar omdat ze tot in de 20e
eeuw nauwelijks serieus werden genomen in de kunstwereld. Op 22 maart geeft kunsthistoricus Margaret Breukink een lezing over vrouwen die een verrassende rol in de kunstgeschiedenis hebben vervuld.

Aanmelden kan via www.bibliotheekhoogeveen.nl
Let op: aan de zaal zijn op deze avond geen kaarten verkrijgbaar.
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BELEEF DE BIBLIOTHEEK!
Het is lente! In de Bibliotheek is het inmiddels weer gezellig druk. Er wordt tussen de boeken gesnuffeld, er wordt hard
gestudeerd en bezoekers genieten van een lekker kopje koffie en van alle reuring. En gelukkig staan er ook weer veel mooie activiteiten op de planning!
17 maart
Thee met een koekje en een boekje
Kom gezellig langs met je kinderen
••••••••••••••••••••••••••••
22 maart
“Onterecht over het hoofd gezien”, vrouwelijke
kunstenaars
Lezing door kunsthistoricus Margaret Breukink
••••••••••••••••••••••••••••
24 maart
DigiVitaler: Donnorregister.nl
Leer zelf je gezondheidszaken regelen via internet
••••••••••••••••••••••••••••
27 maart
Hoogeveen gekiekt
Stap terug in de tijd tijdens onze fotokijkdagen
••••••••••••••••••••••••••••
29 maart
Een filosofisch gesprek met Hannah Arendt (Filosofisch Café)
Lezing door prof.dr. Laurens ten Kate, filosoof en
theoloog
••••••••••••••••••••••••••••
5 april
Hoogeveense geschiedenis aan de hand van
de canon
Historische lezing door Albert Metselaar en Marga
Zwiggelaar
••••••••••••••••••••••••••••
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Jaargang 37, nummer 3
Maart 2022
ROFFELS is een uitgave van de Vereniging
Vrienden van De Tamboer te Hoogeveen.
Roffels komt 3 X per jaar uit en geeft recente
informatie op het gebied van theater, kunst en
cultuur in Hoogeveen en omstreken.
De Vereniging Vrienden van De Tamboer,
opgericht in 1985, wil de belangstelling voor het
theater vergroten en zoveel mogelijk mensen
bij de activiteiten in theater De Tamboer betrekken. De Vrienden organiseren daartoe jaarlijks
een reeks van culturele activiteiten veelal in
samenwerking met De Tamboer.

11 april
Workshop internet: Online fotoboeken maken
Leer in een paar klikken een fotoboek in elkaar
te zetten
••••••••••••••••••••••••••••
14 april
Thee met een koekje en een boekje
Kom gezellig langs met je kinderen
••••••••••••••••••••••••••••
19 april
Moderne Engelse poëzie (Volksuniversiteit
Hoogeveen)
Lezing door F.P.J. (Freerk) van der Werff
••••••••••••••••••••••••••••
26 april
DigiVitaler: Thuisarts.nl
Leer zelf je gezondheidszaken regelen via internet
••••••••••••••••••••••••••••
26 april
Hebzucht over de normalisering van een ondeugd (Filosofisch Café)
Lezing door dr. Jeroen Linssen, sociaal en politiek
filosoof
••••••••••••••••••••••••••••
28 april t/m 12 mei
Verkoop tweedehands materialen
Kom lekker snuffelen!
••••••••••••••••••••••••••••

3 mei
Verzet in Drenthe
Lezing georganiseerd door Leeftocht Hoogeveen
••••••••••••••••••••••••••••
10 mei
Workshop internet: Hoe werkt YouTube?
Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen staat wel
op YouTube. Het is niet alleen handig maar ook
erg leuk om te weten hoe het werkt.
••••••••••••••••••••••••••••
19 mei
Thee met een koekje en een boekje
Kom gezellig langs met je kinderen
••••••••••••••••••••••••••••
26 mei
DigiVitaler: Gezondheidsapps
Leer zelf je gezondheidszaken regelen via internet
••••••••••••••••••••••••••••
31 mei
Lang leve het leven: een opgewekte moraal
voor de 21e eeuw (Filosofisch Café)
Lezing door drs. Jan Warndorff, filosoof
••••••••••••••••••••••••••••
9 juni
Workshop internet: Mailen
We gaan een kijkje nemen in verschillende
mailomgevingen. Ook geven we je tips om je
mail overzichtelijk te maken en te ordenen.
••••••••••••••••••••••••••••

Meer informatie op: www.bibliotheekhoogeveen.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Hoogeveense geschiedenis aan de hand van de canon
5 april, 19.30 uur
Geschiedenis is mooi, maar voor je het weet verdwaal je in de feiten en de dwarsstraatjes. Een
canon is daarbij een handig hulpmiddel. Aan de hand van een serie hoofdmomenten worden alle
daarmee in verband staande zaken gevangen in een schema, zodat geschiedenis prachtig overzichtelijk wordt. Marga Zwiggelaar en Albert Metselaar hebben zo ooit de hele geschiedenis van
Hoogeveen in kaart gebracht. Het is nu een van de leiddraden van de Verhalenwerf. We worden
in stappen en met veel afbeeldingen meegenomen door alle eeuwen, van het hunebed tot nu,

De volgende uitgave van ROFFELS is in
september 2022.

via stoommachines, oorlog, kunst en cultuur en

Wijzigingen of opzegging van het Vrienden
lidmaatschap dient plaats te vinden vóór
1 april van het lopende seizoen.

Een must voor iedereen die in Hoogeveens his-

Redactieadres:
Vereniging Vrienden van De Tamboer
Postbus 717, 7900 AS Hoogeveen
info@vriendenvandetamboer.nl

Aanmelden kan via

Redactie:
Eildert Dragt

kaarten verkrijgbaar.

Vormgeving en druk:
ballast & hilbrink - druk, sign en xxlprint

wat al niet meer.

torie geïnteresseerd is.

www.bibliotheekhoogeveen.nl
Let op: aan de zaal zijn op deze avond geen
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