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Beste Louis,
c.c. andere inwoners van Drenthe/Groningen,

Beste Louis,
dank je wel voor het mij op de hoogte houden van o.a. de ontwikkelingen in onze prachtige
provincie Drenthe.
Hierbij ter informatie en ook ter inspiratie mijn hieronder staande reactie/commentaar ,op 3 juli
j.l. naar het Dagblad van het Noorden opgestuurd.

Hoe komt het dat een `Huus van de Drentse taol´ zich niet meer verzet tegen het gebruik van
steeds meer Engelse woorden in Drenthe ?
Bijv. bij de in- en uitstapplekken van bushaltes staat “kiss and ride” , nu weer de `Hunebed
Highway´ voor de N34 over de Hondsrug.
Terwijl in 2013 de Hondsrug het eerste door Unesco erkende Geopark de Hondsrug in Nederland
is. Dat had toch veel beter geweest als het de
`Hondsrug weg´ was genoemd.
Maandag 9 juli wordt dit kostbare project feestelijk onthuld in het Landalpark Het Land van
Bartje in Ees. 
http://www.dvhn.nl/drenthe/N34-wordt-Route-66-van-Drenthe-Hunebedhighway-
23132867.html

Een idee misschien om daar met een spandoek in het Drents te gaan staan.!!!   
Wanneer worden we wakker of laten we het toch maar gewoon gebeuren?
Een zomerse groet,
Hans Zabel
Kunstanimator
Ees (dr.)

Van: Hans Zabel  
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 12:41
Aan: 'Joep van Ruiten'
CC: 'Hans Zabel'
Onderwerp: de Hunebed Highway in Drenthe

Dag Joep van Ruiten,
Kunstredacteur Dagblad van het Noorden.

Kun jij met jouw kennis van zaken aan onderstaand artikel in het Dagblad van het Noorden 
aandacht besteden .
Bij voorbaat dank voor je aandacht en medewerking.
Een zomerse groet,
Hans Zabel
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Kunstanimator

“Rupsje Nooit Genoeg”

Het zal de lezer van het Dagblad van het Noorden,  maar ook die van landelijke kranten, zeker 
niet ontgaan zijn hoe er een enorme geldverslindende hype in Drenthe ontstaat. Veertig kostbare 
grote ‘Hunebed Highway’ borden van Coevorden tot Groningen moeten de Hondsrug in Drenthe 
onder de aandacht brengen. Je vraagt je als inwoner van deze prachtige provincie af wat deze 
bestuurders bezielt. Een lege overtrokken dure actie die weinig recht doet aan begrippen als 
‘rust, ruimte en groen’, waar we in Drenthe nog steeds met recht trots op mogen zijn. Maar laten 
we dat dan ook echt respecteren en daarnaar handelen.
Ruim 20 jaar geleden hebben we, samen met een aantal organisaties, het idee ‘het Oude 
Vrouwtje Drenthe’ gelanceerd, als beeld/referentiekader voor een multidisciplinaire benadering 
van het in Nederland unieke pré-historische landschap van Drenthe. Het eerste project 
(1999-2000) heette ‘Mysterieuze beelden uit de pre-historie en het heden’. Deze respectvolle 
kunstzinnige benadering van de geschiedenis van het landschap met z’n  hunebedden, 
grafheuvels, leylijnen-routes, etc. heeft daarna vele vervolg-activiteiten gekend. Het duurzame 
resultaat daarvan: o.a. grote zwerfstenen beelden op een respectvolle wijze in het landschap 
geplaatst. De bedoeling toen was om mensen op een kunstzinnige manier kennis te laten maken 
met het unieke van ons mooie Drenthe.
Helaas spelen nu ‘nog méér geld willen verdienen’ en ego’s naar mijn idee een te grote rol en 
wordt er iets respectvols wat in vele eeuwen is ontstaan voor louter economische motieven van 
meer en meer opgeofferd. De huidige managers en bestuurders in Nederland, en ook in deze 
provincie, zien de Hondsrug kennelijk alleen als ‘marketing- en verdien-object’ en daaraan dient 
te veel ondergeschikt gemaakt te worden. In Duitsland heten de plekken waar de hunebedden 
staan ‘Heilige-Stätten’! 
Recreëren betekent letterlijk ‘herstellen’ en daarbij past veel meer ’zien en ervaren met het hart’. 
Een in stilte en rust kunnen zijn en beleven!

Bijlage foto:
beeld “de Zonnetafel”-Joost Barbiers. Geplaatst eind 1997 op het oude evenemententerrein in 
Valthe.             
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