
DEELNAME INFORMATIE VOOR KUNSTENAARS 

 
KUNSTWEDSTRIJD Wie is Mijndert?! 

 
Het Stedelijk Museum Coevorden roept kunstenaars uit Drenthe en Groningen op om mee te doen 
aan de wedstrijd ‘Wie is Mijndert?!’  
 
Aanleiding 
In 2021-2022 is Coevorden uitgeroepen tot culturele gemeente van Drenthe. In hetzelfde jaar als 
Groningen (1672) is Coevorden bevrijd door legercommandant Karel Rabenhaupt (Carl van 
Rabenhaupt) met hulp van de slimme schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen. De stad 
was bezet door de beruchte Munsterse Bisschop Bernhard van Galen, beter bekend als ‘Bommen 
Berend’. Als aanloop naar de grote ontzet tentoonstelling (vanaf oktober 2022 in Coevorden), 
organiseert het Stedelijk Museum Coevorden vanaf van 10 april t/m 25 september 2022 de 
tentoonstelling ‘Mijndert & Karel: Helden van Coevorden’. 
 
Kunstenaars uit Drenthe én Groningen worden opgeroepen om een schets met motivatie in te 
zenden voor een beeltenis van Mijndert van der Thijnen. In tegenstelling tot Rabenhaupt, van wie 
meerdere schilderijen en prenten zijn gemaakt, weten we helemaal niet hoe Mijndert van der 
Thijnen er uit zag, ondanks dat hij dé held van Coevorden was. In het verleden zijn van Mijndert 
slechts twee beeltenissen van enig naam gemaakt: het herdenkingsmonument in het Van 
Heutszpark in Coevorden en het schilderij ‘De Verrassing van Coevorden door Van Thienen 1672’, 
door beeldend kunstenaar August Allebé.  
 
De kunstenaars worden opgeroepen om hun visie over Mijndert los te laten, dit aan de hand van 
beschikbare informatie verkrijgbaar bij het museum. Uit alle inzendingen wordt één schets 
gekozen die de desbetreffende kunstenaar als kunstwerk mag uitvoeren voor de tentoonstelling in 
het museum. De kunstenaar ontvangt hiervoor een vergoeding waarmee het uiteindelijke 
kunstwerk automatisch wordt opgenomen in de collectie van het museum. 
 
De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury bestaande uit: Gerrit Kleis, 
Bestuurslid Stedelijk Museum Coevorden en Historicus; Egge Knol (Conservator Archeologie, 
Geschiedenis en Oude Regionale Kunst(nijverheid) Groninger Museum); Stefanie Horneman-Ottens 
(Directeur Stedelijk Museum Coevorden); Ineke den Hollander (Bestuurslid Stedelijk Museum 
Coevorden en (Interieur)historicus) en Annemiek Rens (Hoofdconservator en Conservator kunst 
1885-1935 Drents Museum). 
 
Wat moet je doen? 
Stuur vóór vrijdag 3 september 2021 gezamenlijk je schets, inhoudelijke motivatie, (max. 300 
woorden), CV en portfolio in via info@museumcoevorden.nl of per post naar Stedelijk Museum 
Coevorden, Haven 4, 7741 JV Coevorden. Vermeld ook het materiaal waarin je wilt gaan werken en 
de afmetingen. Aan deze wedstrijd zijn deelnemersvoorwaarden verbonden, voor meer informatie 
over de wedstrijd en alle voorwaarden zie: www.museumcoevorden.nl  
 

mailto:info@museumcoevorden.nl
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Op 5 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt. 
 
Tegenprestatie winnaar kunstwedstrijd  

❖ De gekozen schets wordt gerealiseerd als kunstwerk door de kunstenaar en wordt tijdens 
de tentoonstelling ‘Mijndert & Karel: Helden van Coevorden’ geëxposeerd in het Stedelijk 
Museum Coevorden.  

❖ De kunstenaar krijgt een bedrag van €2500,- (excl. btw) voor de realisatie en betaling van 
het definitieve kunstwerk. Dit is een vaststaand bedrag en is inclusief materiaal en 
honorarium. Met uitbetaling van dit bedrag wordt het kunstwerk eigendom van het 
museum en automatisch opgenomen in de museumcollectie. 

❖ Het gekozen kunstwerk wordt opgenomen in de tentoonstellingsgids incl. biografische 
informatie over de kunstenaar. 

 
Deelnemersvoorwaarden 

❖ Alleen volledige inzendingen worden behandeld, bestaande uit: schets, motivatie, CV én 
portfolio. 

❖ De kunstenaar oefent een professioneel beroepspraktijk uit. 
❖ De kunstenaar woont of werkt in Groningen of Drenthe. 
❖ De deelnemer/kunstenaar is minimaal 18 jaar of ouder. 
❖ Per kunstenaar mag er maximaal 1 schets worden ingezonden. 
❖ Alle media zijn toegestaan. 
❖ Maximaal formaat van het kunstwerk is 1 x 1 x 1 meter. 
❖ 3Dimensionaal werk mag maximaal 30 kilo wegen. 
❖ Deelnemende kunstenaars/inzenders ontvangen geen vergoeding voor het maken en 

insturen van de schetsen. 
❖ Alleen de kunstenaars zelf kunnen het werk inzenden en zijn verantwoordelijk voor de 

juistheid en waarheid van de verstrekte informatie. De organisatie heeft geen 
onderzoeksplicht. 

❖ Er zijn geen deelname- of inschrijvingskosten verbonden aan deze wedstrijd. 
❖ Bij inzending en deelname gaat de deelnemer automatisch akkoord met de 

privacyverklaring van het Stedelijk Museum Coevorden, zoals deze te vinden is op 
www.museumcoevorden.nl  

❖ De gekozen kunstenaar/winnaar stemt automatisch in met het gebruik van afbeeldingen 
van zijn/haar schets en kunstwerk voor PR en educatieve doeleinden van het museum.  

❖ De auteursrechten blijven bij de kunstenaar. 
❖ Afwijking van de ingediende schets voor de realisatie van het daadwerkelijke kunstwerk 

wordt schriftelijk afgestemd met de directie van het museum.  
 
Overige voorwaarden 

❖ De jury schrijft alleen een rapport over het gekozen werk. Gezien het verwachte aantal 
aanmeldingen kunnen we inhoudelijk niet op alle inzendingen ingaan. Het juryrapport zal 
openbaar geplaatst worden op de website van het museum. 

❖ Bij meer dan dertig aanmeldingen zal er een eerste voorselectie gemaakt worden door de 
directeur van het Stedelijk Museum Coevorden. De selectie overgebleven kunstwerken 
zullen daarna worden voorgelegd aan de gehele jury. 

http://www.museumcoevorden.nl/


❖ Uitgesloten van deelname zijn: bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers van het 
Stedelijk Museum Coevorden alsook de juryleden en de medewerkers van de sponsoren en 
subsidiegevers. 
 

Belangrijke data 
❖ Deadline inzendingen schetsen: vrijdag 3 september 2021 

❖ Bekendmaking winnaar: dinsdag 5 oktober 2021 

❖ Maakperiode kunstwerk: oktober 2021 t/m maart 2022 

❖ Tentoonstellingsperiode: 10 april 2022 t/m 25 september 2022 

 

Voor meer informatie  over de wedstrijd of Mijndert van der Thijnen kunnen kunstenaars contact 
opnemen met het museum via info@museumcoevorden.nl  
 
 

mailto:info@museumcoevorden.nl

