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21 maart 2013 
Als Piet Blauw en zijn lieve vriendin Janny mij ophalen om een hapje te gaan eten moeten 
we volgens Piet beslist even door Bourtange. Het zegt me niets maar ik laat me 
verrassen. Heel luxe word ik rondgereden. Ik ben terug in de tijd! Heel ver terug! 
Ongelooflijk dat dit in stand is gehouden. Aan Piet is een geschiedenisleraar verloren 
gegaan.  
Wat een geheugen heeft 
die man. En wat een 
prachtige geschiedenis 
daar in Bourtange. Omdat 
mijn geheugen een stuk 
minder functioneert dan 
dat van Piet, heb ik 
onderstaand stukje uit 
andermans werk 
opgenomen om jullie mee 
te laten genieten. 
 
 
 
 
 
 



 
WELKOM IN HET JAAR 1742! 

 
Vlakbij de Duitse grens, in het 
prachtige Westerwolde (Zuid-
Oost Groningen), ligt de vesting 
Bourtange. Een uniek historisch 
verdedigingswerk dat zijn 
gelijke niet kent. Heden en 
verleden gaan perfect samen in 
deze kleine, sfeervolle 
vestingstad. 
In 1580 gaf Willem van Oranje 
opdracht om op een zandrug in 
het Bourtangemoeras, op de 
grens met het huidige Duitsland, 

een fort aan te leggen. In 1593 werd de vesting in opdracht van Willem Lodewijk van 
Nassau opgeworpen. Tussen 1593 en 1851 was Bourtange een belangrijke vesting. 
Toen de vesting in 1851 werd opgeheven ontstond een agrarisch dorp. Slechts een aantal 
gebouwen herinnerden nog aan de glorie van vroeger. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het initiatief om de vesting te reconstrueren. Het 
plan werd uitgevoerd tussen 1967 en 1992. Wallen werden opnieuw opgeworpen, 
grachten werden gegraven en soldatenbarakken werden gebouwd. Bezoekers van het 
Bourtange van nu wanen zich eeuwen terug in de tijd. Maak kennis met de vesting die 
nooit werd ingenomen… Wellicht tot ziens in het jaar 1742! 
 
Echt de moeite waard om te bezoeken. Misschien kunnen we er vanuit Grubbenvorst een 
gezellig busreisje van maken! 
 
Na dit bijzondere avontuur gaan 
we lekker een hapje eten en word 
ik als een koningin weer naar ‘huis’ 
gebracht. Mijn luxe overnachting 
is voor Piet zijn rekening! Heel 
hartelijk dank Piet en Janny en 
veel geluk samen. 
 
Vannacht heerlijk geslapen in mijn 
mooie gastenverblijf. Als ik 
vanmorgen op sta zijn Cees en 
Anja al druk in de weer met het 
verzorgen van mijn ontbijt. Cees is 
heel benieuwd hoe dat nu fietst op 
zo’n ligfiets. Ik nodig hem uit om een rondje te fietsen. Ook Anja stapt even later op de 
fiets. Het bevalt ze prima dus wie weet fietsen ze de volgende keer mee.  



 
Het is ijs- en ijskoud! Gelukkig is het droog en af en toe verschijnt het zonnetje zelfs. 
Cees fietst samen met de hond een stukje mee tot ik weer in de bewoonde wereld ben. 

Bij het afscheid hebben ze nog een 
overnachting voor twee personen met 
ontbijt gesponsord. Die staan al op de 
veiling. Natuurlijk heb ik er direct op 
geboden. Mensen dit is genieten! 
 
Ik bedank Cees heel hartelijk en 
vervolg mijn reis. De tocht voert  
vandaag naar Erm. Van Janny had ik 
een adres gekregen maar die hadden 
helaas geen plekje meer vrij. Gelukkig 
weten ze in de buurt nog een 
slaapplek. Als ik dat gereserveerd heb 

kan ik eindelijk aan mijn dag etappe beginnen. Het eerste stuk volg ik een slingerweg 
waar mooie boerderijen en bossen zich afwisselen. Een slingerweg houdt natuurlijk ook 
in dat je om de zoveel meter wind in moet trappen. En die gaat hard!!! Als ik eindelijk 
Ter Apel nader ben ik al moe. Nu ik hier toch ben besluit ik een kijkje te gaan nemen in 
het bekende klooster van Ter Apel. Van buiten ziet het er prachtig uit. Als ik naar 
binnen wil, blijkt dat ik daar een toch wel groot bedrag voor moet betalen. De juffrouw 
wijst me er op dat ik dan ook twee uur mag 
rondlopen. Die tijd heb ik niet en zo lang lopen 
is niet mogelijk voor mij. Helaas, dan mag ik 
niet binnen. Jammer dat men soms zo 
vasthoudt aan regels… 
 
Ik vervolg mijn weg dus maar weer. Onderweg 
moet ik regelmatig stoppen om mijn benen en 
voeten warm te krijgen. Even van de fiets af 
en lopen. Er zijn ook hier weer nauwelijks 
rustplekken te vinden. Alles is nog gesloten. 
Als ik helemaal verkleumd in Emmen aan kom, 
ga ik op naar een warm plekje waar ik bij kan komen. Hete soep en koffie en ik kan weer 
verder. Ik ben weer lekker warm en hoef nog maar zo’n tien kilometer. Het laatste 
stukje gaat over zandpaden die keihard bevroren zijn. Mijn fiets glijdt voortdurend 
weg. Ik ben hier weer in Niemandsland terecht gekomen… Kilometers niets. En dan 
ineens ben ik weer op de verharde weg en zelfs in Erm! Mooi! De route loopt gewoon 
langs mijn slaapplek. De vrouw des huizes, Lammie Koerts verwelkomt me en gaat meteen 
koffie zetten voor deze bevroren fietster. Als we even later gezellig in de woonkamer 
zitten blijkt ook Lammie uilen te verzamelen. Net als ik, maar ook net als nog drie 
andere vrouwen waar ik tijdens mijn tocht verbleef. Hoe toevallig. Verder maak ik nog 
kennis met Harm, de man van Lammie. Net of ik in de film van Bartje ben beland. Lammie 
en Harm! 



 
En nu zit ik lekker op mijn kamertje en geniet van de warmte. Vandaag hoef ik er niet 
meer uit! Nog even mijn lieve vriend Servaas bellen en dan is de dag weer ten einde. 
Dank je wel Servaas voor je bemoedigende en meelevende telefoontjes elke dag. Die 
waardeer ik enorm. 

 
Morgen nog een dagje alleen fietsen en dan zie ik Laurens weer. Lekker samen met hem 
nog een weekje genieten van de barre weersomstandigheden en dan naar huis. 
 
Ik hoop dat mijn lieve schoonzoon Geert een leuke verjaardag had vandaag! Dat feestje 
haal ik wel in als ik terug ben!  
 
Slaap lekker allemaal, 
Marlies 
 


