
Ondertussen op het Orvelterveld…..
Örvelt

Wat een wereld leven we toch in? Zijn we na twee jaar vrijheidsbeperking 
eindelijk een beetje van de Covid af, word je ineens wakker terwijl het oorlog is 
in Europa. Hier kan ik echt geen woorden voor op papier zetten. Ik vind het 
verschrikkelijk en heb er echt elke dag een beetje buikpijn van. Wie wil er nu 
oorlog. Hartstikke stom toch.

Maar toch gaat het leven door. En op de één of andere manier lijkt het te 
wennen. Alhoewel ik nog steeds elke ochtend wakker word met een beetje 
buikpijn en de vraag: 'in wat voor een wereld leven we in godsnaam’.

Ik zou hier uren over kunnen doorschrijven, maar dit keer wil ik het over iets 
héél anders hebben. Ik kwam namelijk langs Oosterhesselen en opeens zag ik 
het. Het was alsof een droom uitkwam. Op het plaatsnaambord van 
Oosterhesselen stond namelijk ook Hesselen! Dat is iets waar ik me al jaren 
over verwonder; waarom kan zoiets simpels, dat zo goed onze identiteit 
weergeeft, wel in Friesland en waarom niet in Drenthe? Terwijl onze taal toch 
veel mooier is. Ja, ja, ik ben ook wel import Drent, maar ben wel een 
gigantisch voorstander van zoveel mogelijk ondersteuning van het 
Nedersaksisch.

Dus, dat wil ik ook, onder Orvelte moet Örvelt komen te staan. Direct maar 
eens een kennis geappt die in de gemeenteraad zit. Maar die reageerde niet 
binnen een uur, dat duurde mij te lang, dus maar eens gegoogled. Blijkt dat in 
een of ander gemeentelijk document, Koers vrijetijdseconomie Midden-Drenthe 
2018-2022, het volgende staat: 'We gaan op een aantal plaatsen naamborden 
in het Drents toevoegen om daarmee de Drentse beleving te vergroten.’

Beetje jammer dat we dit dus voor toeristen doen in plaats van voor onszelf, 
maar nou ja, het gaat dit jaar schijnbaar wel gebeuren. Dus toen maar even 
met Lambert Dolfing jr. gepraat. Het leek hem ook wel wat en hij had er ook 
wel eens van gehoord dat mensen ermee bezig waren. Maar het beste was 
toch maar eens binnen de VABO bespreken. Dus, VABO, hou je vast, het zou 



zomaar kunnen zijn dat ik voor het eerst in misschien wel 15 jaar weer eens op 
een vergadering afkom.

De volgende dag toch maar eens met de gemeente gebeld. De telefoniste 
vond het ook een goed idee, maar had nog nooit van dat document gehoord. 
Ze wist niet wie er over zou moeten gaan. Kortom, ik word over een week 
teruggebeld.

Hoe dan ook, het lijkt mij een goed idee, 21 april is er VABO jaarvergadering. 
Tot dan!

Groeten en kallum an, Hans Brinke


