
 

 

 

 

 

 

Column Barbara Driessen 

Zomer 2020 

 

Een zomer die geschiedenis maakt en die nog lang in ons aller geheugen zal blijven. Ik 
besef dat we er, als ik dit schrijf eind juli, nog middenin zitten, in het vervolg, in de 
gevolgen en in de onwennige sociale omstandigheden. 
In Drenthe lijkt alles als vanouds zijn gang te gaan, toeristen komen en gaan in 
vakantiestemming op campings, op terrassen, vrolijk fietsend en soms erg luid aanwezig. 
Nog niet eerder zag ik zoveel fietsers in Drenthe. Maar er is zoveel meer wat ik nog niet 
eerder meemaakte. Deze zomer, uniek in zijn soort. 
 
Ik kan het hele jaar genieten van de rust en de ruimte in Orvelte, daarom laat ik mijn fiets 
deze zomer in de schuur, maak daarmee ruimte op de weg en trek af en toe naar Zeeland. 
Onlangs had ik een week Zeeland geboekt. Bed and breakfast. Voornemens die Zeeuwse 
musea te bezoeken die ik nog niet van binnen had gezien. Maar bij 22 graden, volop zon 
en het strand dichtbij wordt museumbezoek toch wel betwijfeld.  
 
Het werd Domburg. En de ontmoeting daar op het terras wil ik hier graag delen. In 
dezelfde bed and breakfast logeerde een echtpaar dat enkele weken geleden een 
fietstocht door Drenthe had gemaakt. Ze spraken er lovend over. We zaten ook op 
hetzelfde terras.  Toen ik vertelde dat ik in Orvelte woon kwamen de verhalen los.  
Intussen weet ik dat wanneer ik het woord Orvelte ergens noem, mensen meteen 
herkenning voelen. Ze zijn er geweest of hebben er goede herinneringen aan. Of het staat 
nog op hun lijstje. Maar dit echtpaar schilderde met woorden hoe zij Orvelte beleefd 
hadden. “Een prachtige plek. En dat winkeltje op die hoek, waar voor het raam spullen 
staan die mijn oma altijd in huis had. Sunlight zeep. Een hele voorraad voor je weet maar 
nooit. Sunlicht noemde ze het. En het theehuis met die prachtige theetuin. Tjee zo mooi 
allemaal en ook zo goed onderhouden. We zijn ook nog even in die kristallen winkel 
geweest. Wat een keuze daar en wat mooi. Ik zei nog tegen mijn man: ik ben blij dat ik het 
niet iedere dag hoef af te stoffen. “ 
Ze liet me een steen zien die ze aan een kettinkje om haar hals droeg. Uit Orvelte. 
 
Nu ik weer thuis ben en terugdenk aan dat gesprek vermoed ik dat er veel meer verhalen 
te vertellen zijn over een bezoek aan Orvelte, door toeristen. Ik ben heel benieuwd of 
iemand de uitdaging aandurft en mij een ervaring mailt. Als schrijfster ga ik daar uiteraard 
zorgvuldig mee om. Wie weet wordt het een herfstcolumn. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik hoop van harte dat ik die volgende column kan noemen: terugkijkend op Corona. Want 
we doen het met z’n allen, we kunnen het. In de respectvolle anderhalve meter zonder 
afstandelijk te zijn. Komende zondagen is Orvelte opnieuw kleurrijk, op naar de 
zomermarkten.  
 
Ik wens iedereen prachtige zonnige dagen en vooral: gezondheid! 
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