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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de initiatieven die in het kader van de herdenking van 
de Boerenopstand zijn uitgevoerd in de gemeente Tubbergen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om uw gemeenteraad te informeren over de activiteiten die zijn 
uitgevoerd in het kader van 50 jaar Boerenopstand, Tot Tubbig en niet verder, met een eindverslag. 
 
Toelichting 
Voor de herdenking van de Boerenopstand, 50 jaar na dato, zijn acht initiatieven binnengekomen die tot 
uitvoering zijn gebracht. Deze initiatieven zijn samengebracht in een eindverslag waarover het college de 
gemeenteraad wil informeren. 
 
De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de begroting november 2020 een budget van Euro 100.000 
beschikbaar gesteld om initiatiefnemers te stimuleren een activiteit te organiseren in het kader van de 
herdenking. Bij de Provincie Overijssel is een subsidie aangevraagd voor een drietal initiatieven van Euro 
25.000. Deze subsidie is toegekend.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 



Verslag verantwoording subsidie Expositie

onderwerp : realisatie expositie boerenopstand Tubbergen.

Gegevens subsidieaanvrager :

Artica BV

postbus 60

7630 AB  Ootmarsum

Wat is de uitvoering :

Het inrichten van een tijdelijke expositie in een ntb bestaande locatie:

Voor de uiteindelijk locatie is het oale roadhoes gekozen op de eerste verdieping in de oude raadzaal.

Wat is de doelgroep:

De doelgroep zijn de inwoners van de gemeente Tubbergen, scholen uit de regio en toeristen.

Wat heeft Artica bijgedragen volgens plan aanvraag :

conceptontwikkeling

onderzoek / verdieping / brainstorm

concept grafisch en tekstueel

3-D voorbeeld ontwerp

Huisstijl Boerenopstand

Uitgevoerde bijdrage Artica :

Voor de uiteindelijk realisatie heeft artica met een intern team een overleg gehad over hoe het

verhaal achter de boerenopstand te vertellen. Met name ook omdat er nog te veel oud zeer blijkt te

zijn in de regio is het de idee om van de expositie geen enkele spoor van een sensatie tentoonstelling

te maken maar het verhaal te vertellen over hoe de opstand tot stand kwam.

Met heel veel research uit oude archieven, opgespoorde fotoś , interviews met mensen die de

opstand hebben meegemaakt is de expositie “Beleef het echte verhaal” ontworpen , uitgeschreven

in beeld en geluid en uitgevoerd. Met als hoogtepunt de opening op 13 september in het oale

roadhoes waarbij een aantal hoofdrolspelers met verschillende standpunten over de opstand elkaar

voor het eerst ontmoetten en bij elkaar verhaal haalden. De wonden zaten nog diep. Maar werd de

expositie door hen allen als duidelijk en objectief ervaren.

De duur van de expositie was van 13 september 2021 tot 21 dec 2021 in de oude raadzaal op de

eerste verdieping in het oale roadhoes te Tubbergen. Door het sluiten van horeca en

tentoonstellingsgebouwen door corona kon de expositie echter niet meer bezocht worden tot de

einddatum.



Uitvoering realisatie :

De eerste verdieping van het olae roadhoes is volledig ontruimt en ingericht met een wanden

opstelling en toebehoren welke op basis van huur zijn aangeboden:

Wandopstelling

● Aantal wanden : 110 stuks  afmeting 100 × 250 cm

De gehele wanden opstelling is voorzien van geprinte plakfolie met een matte laminaat

● Totaal aantal m² full colour bedrukking : 275 m²

De wanden opstelling is  voorzien van expositie verlichting :

● Aantal armaturen : 42 stuks

De expositie is voorzien van diverse kijkgaten met led verlichting

● Aantal kijkgaten 9 stuks

De expositie is voorzien van een 55 “led scherm waarop diverse interviews te zien waren

● Aantal AV apparatuur : 1 scherm 55 inch .

De expositie is voorzien van diverse geluidsfragmenten die met een  drukknop te horen waren.

● Aantal audio units met drukknop: 7 stuks

De expositie is o.a ingericht met een paar objecten om de inrichting inhoudelijk in te vullen.

● Aantal objecten, 1× dranghek, 1× originele stembus, 1× spandoek,

Drukwerk stemformulieren en borden buitenzijde

● 1 × uithangbord en 2500 stuks stemformulieren

Uit de stembus is het volgende gebleken:

totaal 96 stemmen geteld inzake ruilverkaveling tubbergen expositie.

66 stemmen tegen

30 stemmen voor

Bij deze telling gaat op democratische wijze de ruilverkaveling niet door.

Stel het was 1971.

Dan was volgens de ruilverkavelingswet van 1954 20 % van de stemmen voor genoeg om het door te

laten gaan.

In 1971 was de ruilverkaveling met 31,2 % stemmen voor doorgegaan.

Bijlagen :

Kostenoverzicht realisatie expositie :

Zie hiervoor kosten overzicht realisatie.

fotoś expositie en realisatie :











Verslag verantwoording subsidie Fietsroute

onderwerp : realisatie fietsroute boerenopstand Tubbergen.

Gegevens subsidieaanvrager :

Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen

Wat is het besluit:

Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden in bovengenoemde regeling. Dit initiatief draagt bij aan de

beleving van de Boerenopstand, het visualiseren van de Boerenopstand en het herbeleven ervan.

Men fietst door het gebied waar e.e.a. zich destijds afspeelde en beleeft de geschiedenis onderweg

d.m.v. de route en de tekst- en informatieborden op bepaalde punten langs de route. Ook wordt de

lokale horeca betrokken die het zwaar hebben door corona. De bijdrage is met name voor de

informatieborden.

Wat is de uitvoering :

Het ontwikkelen van een fietsroute

Wat is de doelgroep:

De doelgroep zijn de inwoners van de gemeente Tubbergen, scholen uit de regio en toeristen.

Uitgevoerde bijdrage door Artica :

Voor de realisatie van fietsroutes heeft Artica het gebied verkent en met gebruik van het reeds

bestaande knooppuntennetwerk van de ANWB een fietsroute uitgestippeld door de verschillende

landschappen van de gemeente Tubbergen. In eerste instantie was het één fietsroute maar het

knooppunt 19 - 20 leidt ons langs de prins bernhardstraat julianastraat daar waar de opstand

plaatsvond.

Er zijn uiteindelijk twee routes uitgeschreven en uitgewerkt in een fietsfolder welke gedrukt is in een

oplage van 10.000 stuks

De noordroute langs Mander/ Manderveen waar niet gekaveld en wel gekavelde landschappen goed

te onderscheiden zijn.

De zuidroute langs de Bernhardstraat, Harbrinkhoek,  Albergen met als basispunt het centrum van

Tubbergen met als startpunt de expositie over de Boerenopstand.



Naast de fiets folder is er een expositie folder toegevoegd met de geschiedenis over de opstand.

Deze combinatie folder zijn op diverse punten verdeeld.

De expositie folder is gedrukt in een oplage van 10.000 stuks

De folder voor de expositie is eventueel met een tekstaanpassing nog her te gebruiken als flyer over

de geschiedenis.

De fietsfolder daarentegen blijft bestaan langs de verschillende landschappen van de gemeente.

Kosten uitvoering zie bijlagen.



Zo’n 150 gasten mochten we 
verwelkomen. Veel mensen lieten het 
jammer genoeg op het laatste moment 
afweten door de aangescherpte 
coronamaatregelen om contacten te 
beperken. Deze maatregelen gingen in op 
13 november. 
Desondanks was het  een mooie, 
bijzondere namiddag en avond op een 
unieke locatie 

Om 15.00 uur vond de officiële opening 
plaats door wethouder Erik Volmerink 
en kamerlid Caroline van der Plas van de 
BoerenburgerBeweging. Beiden, maar 
ook de andere gasten, werden van harte 
verwelkomd door 3 lakeien.
Verschillende boeren uit de gemeente 
Tubbergen kwamen Caroline van der Plas 
met hun oldtimer tractor naar Tubbergen. 
In een ontspannen sfeer gingen de gasten 
met elkaar in gesprek over dit ijkpunt 
in de Twentse geschiedenis. En was er 
de mogelijkheid in het echte verhaal 
te stappen door de expositie in ’t Oale 
Roadhoes te bezoeken en te bekijken hoe 
de Boerenopstand werd beleefd destijds. 
Whiskeyconnaisseur Henri Goossen 
vertelde op zijn eigen wijze over de 
Boerenopstand, eventueel onder het 
genot van een glas whiskey en of sigaar. 

Zelf gerold onder leiding van Ria Bos.
Om 16.00 uur was de officiële presentatie 
van de roman Kavelkind. Het is de 
debuutroman van Marie-José ten Cate 
(Weerselo, 1953). Het verhaal van Kavelkind 
speelt zich af tegen de achtergrond van de 
ruilverkavelingsrellen in Tubbergen.

Na de presentatie kon men gezamenlijk 
genieten van een heerlijk stamppotbuffet.

’s Avonds mochten we Tommy Wieringa 
verwelkomen. In zijn nieuwste boek 
‘Gedachten over onze tijd’ schrijft hij 
als columnist. Zijn stukken geven een 
indringende analyse van de ontregelingen 
van onze tijd en zetten daarmee aan 
tot verder denken en het zoeken naar 
oplossingen. Zoals al eerder genoemd, 
het was een mooie, bijzondere avond 
en er werd een brug geslagen naar de 
Boerenopstand. Wieringa is niet alleen 
bezorgd over het boerenland, hij schrijft 
met dezelfde urgentie over onze cultuur, 
onze democratie en onze intellectuele 
vrijheid.

De muzikale omlijsting werd deze dag 
verzorgd door Frank Droste en Heleen, het 
ensemble And Friends en dichter/singer 
songwriter Vincent Corjanus.

Vrijdag 12 november 2021 heeft Bibliotheek Tubbergen samen 
met Hof van Tubbergen en het ’t Oale Roadhoes een gevarieerd 
programma bij ’t Oale Roadhoes in Tubbergen georganiseerd in 
het kader van de herdenking van de Boerenopstand.

Vrijdag 12 november 2021
Een mooie, bijzondere namiddag en avond!

Tubbergen
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HIJ DIE VANDAAG VERLIEST, HIJ IS VERLOREN



MARIE-JOSÉ TEN CATE
(Weerselo, 1953) woont in Groningen, 
waar ze jarenlang actief is geweest 
als zelfstandig organisatieadviseur 
en interimmanager. Kavelkind 
is haar debuutroman. Ze begon 
ermee tijdens haar opleiding aan de 
Schrijversvakschool in Groningen, 
die ze in 2018 afrondde.  

Ik wil aan mama vertellen hoe ik gisterenavond naar huis ben gerend, weg 
van de verwoeste kapel, weg van de joelende boeren, weg van zuster Ludovica 
die mij over het toneel sleurde en in een kast stopte waarop re-kwi-sie-ten 

stond. Hoe ik door de straten van Geesbergen 
holde, de sleutel van mijn pa in mijn hand, de 
Heilige Moeder in mijn hoofd en de duivel op mijn 

hielen. Hoe ik thuis mijn 
maag uitkotste, steeds 
opnieuw, tot mijn buik 
voel de alsof er punaises 
in zaten. Maar ik klem 
mijn kiezen op elkaar, 
duw mijn hand tegen 
mijn mond en kruip weer 
onder de deken.
Zweren is heilig, je woord 
breken een zonde. ’
Fragment uit Kavelkind, 
hoofdstuk 3.

‘Ik wil geen geheimen hebben.

R O M A N

Kavelkind
M A R I E - J O S É  T E N  CAT E

OP EEN AVOND KOMT IN HET DORPSCAFÉ VAN  GEESBER GEN EEN MARIABEELD TOT LEVEN.
BOEREN ZIEN ER EEN ONDERSTEUNING IN VAN HUN PROTESTEN TEGEN DE RUILVERKAVELING;

DE PASTOOR DROOMT OVER EEN BLOEIEND BEDEVAARTSOORD EN BOUWT EEN KAPEL VOOR HAAR.
MARIA NEEMT DE MACHT OVER IN HET DORP, NIET IN HET MINST IN HET HOOFD VAN DE TIENJARIGE MEIKE HAVERKAMP.

HET VLOEIT ALLEMAAL VOORT UIT EEN GEHEIME AFSPRAAK DIE VOOR DRIE AANWEZIGEN DIE AVOND INGRIJPENDE GEVOLGEN HEEFT.

D
e 

W
el
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Vrijdag 12 november | ‘t Oale Roadhoes
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Tickets via bibliothekentubbergen.nl
€ 12,50 p.p. (inclusief kop koffie/thee)

Op vrijdag 12 november verwelkomen we, op uitnodiging van 
Bibliotheek Tubbergen, Tommy Wieringa in ‘t Oale Roadhoes. 
Hij vertelt over zijn nieuwste boek ‘Gedachten over onze tijd’.

Tommy Wieringa komt 
weer eens naar Tubbergen

TubbergenT U B B E R G E N

Wieringa brak door met romans en 

verhalen, maar in ‘Gedachten over onze 

tijd’ schrijft hij als columnist. Zijn stukken 

geven een indringende analyse van de 

ontregelingen van onze tijd en zetten 

daarmee aan tot verder denken en het 

zoeken naar oplossingen

Ons boerenland is morsdood. 

Nauwelijks meer insecten, nauwelijks 

meer vogels, nauwelijks meer 

bodemleven. Landdegradatie. Het 

komt nu aan op radicale dienstbaarheid 

aan de aarde, zonder hoop op 

dankbaarheid of begrip van je 

medemens.’ Tommy Wieringa is niet 

alleen bezorgd over het boerenland, 

hij schrijft met dezelfde urgentie over 

onze cultuur, onze democratie en onze 

intellectuele vrijheid. De actualiteit is 

de aanleiding om zijn pen te scherpen, 

maar steeds weet hij dieper te raken 

door brandende kwesties in hun 

historische context te zien en tegelijk 

een moreel appel te doen. Wieringa 

excelleert als columnist, zijn stukken 

geven een indringende analyse van de 

ontregelingen van onze tijd en zetten 

daarmee aan tot verder denken en het 

zoeken naar oplossingen.

Luister naar wat Tommy Wieringa vertelt 

over zijn werk, stel vragen en laat je 

boeken signeren!

T U B B E R G E N

VRIJDAG 12 NOVEMBER | 20.00 UUR (INLOOP VANAF 19.30 UUR)

'T OALE ROADHOES | TICKETS VIA BIBLIOTHEKENTUBBERGEN.NL

€ 12,50 P.P. (INCLUSIEF KOP KOFFIE/THEE)

Tubbergen

Op vrijdag 12 november verwelkomen we, op 

uitnodiging van Bibliotheek Tubbergen, Tommy 

Wieringa in ‘t Oale Roadhoes. Hij vertelt over zijn 

nieuwste boek ‘Gedachten over onze tijd’.



’s Avonds om 20.00 uur verwelkomen 
we Tommy Wieringa. Hij vertelt over zijn 
nieuwste roman Gedachten over onze tijd 
en de boerenopstand zal niet onbesproken 
blijven. Tickets € 12,50.

Samen aan tafel en genieten van een heerlijk 
stamppotbuffet? Dat kan!
Vanaf 17.00 uur voor € 15,- p.p.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door Frank Droste, muziekensembleme 
And Friends en Vincent Corjanus.

Whiskyconnoisseur Henri Goossen vertelt 
op zijn eigen wijze over de boerenopstand, 
eventueel onder het genot van een glas 
whisky.  Ria Bos laat je kennismaken met 
het rollen van sigaren.

Vanaf 15.00 uur, na de opening en 
het welkomstwoord door Tweede 
Kamerlid Caroline van der Plas van 
de BoerenBurgerBeweging, is er de 
mogelijkheid om in een ontspannen sfeer 
met elkaar in gesprek te gaan of te  vertellen 
over dit ijkpunt in de Twentse geschiedenis.

Of stap in het echte verhaal door de expositie 
te bezoeken en bekijk hoe de Boerenopstand 
werd beleefd.

Om 16.00 uur is de officiële presentatie van 
de roman Kavelkind.  Het is de debuutroman 
van Marie-José ten Cate (Weerselo, 1953). 
Het verhaal van Kavelkind speelt zich af tegen 
de achtergrond van de ruilverkavelingsrellen 
in Tubbergen.

KOM VRIJDAG 12 NOVEMBER 
NAAR  ‘T OALE ROADHOES

TOMMY WIERINGA

STAMPPOTBUFFETMUZIKALE OMLIJSTINGWHISKEY PROEVEN EN 
SIGAREN ROLLEN

CAROLINE VAN DER PLAS EXPOSITIE MARIE-JOSÉ TEN CATE

Tubbergen

T U B B E R G E N

VOOR MEER INFO OF AANMELDEN GA NAAR BIBLIOTHEKENTUBBERGEN.NL OF BOERENOPSTAND.NL 

GEORGANISEERD DOOR

E E N M O O I E,  B I J ZO N D E R E N A M I D DAG E N AV O N D!

Wat gebeurde er nu precies in 1971 en hoe werd dat beleefd? 

Wordt het een groot feest? Nee, dat niet. Wel een middag en avond met een gevarieerd programma. 
Op een unieke locatie voor de herdenking van de boerenopstand, ’t Oale Roadhoes.







EVALUATIE

T H E AT E R S P E K TA K E L



2 DE BOERENOPSTAND, TOT TUBBIG EN NIET VERDER EVALUATIE

De boeren keerden zich vooral tegen de ondemocratische 

stemprocedure en in de aanloop naar de stemming werd 

de sfeer steeds grimmiger. Op de dag van de stemming 

namen de gebeurtenissen een noodlottige wending. Ste-

nen en brandbommen vlogen door de lucht, boeren en  

politieagenten gingen met elkaar op de vuist en Tubbergen 

veranderde in korte tijd in een slagveld.

De opstand heeft een enorme impact gehad op de nor-

maal zo vredelievende Twentse gemeente. Uit schaamte 

over de geweldplegingen worden de gebeurtenissen door 

velen liever verzwegen, maar het oude zeer wordt toch 

doorgegeven aan volgende generaties.

De gemeente Tubbergen zette een herdenkingsjaar op: 

2021 werd een jaar vol activiteiten die in het teken van 

de opstand uit 1971 stonden. Met als kers op de taart de 

voorstelling De Boerenopstand – Tot Tubbig en niet verder.

De gemeente vroeg Wilminktheater en Muziekcentrum 

Enschede de voorstelling te produceren. Ons werd een 

mooie kans geboden om te doen wat wij het liefste doen: 

verhalen uit de regio vertellen en mensen met elkaar ver-

binden.

Op 21 december 2021 was het precies vijftig jaar geleden dat de boeren in Tubbergen in op-
stand kwamen tegen de stemming over een ruilverkaveling. Het was een gebeurtenis die heel 
Nederland schokte en waarvan de littekens nog steeds voelbaar zijn.

Het actiecomité loopt op de dag van 

de stemming voorop in een optocht 

van protesterende boeren. 

1. AANLEIDING



De Boerenopstand resulteerde in een community-project dat door de gemeenschap in  
Tubbergen gedragen werd. Met een mix van professionals, amateurs en vrijwilligers maakten 
we een theatervoorstelling over de ruilverkavelingsrellen. Voorafgaand aan de voorstelling 
was er een diner voor het publiek.

2. RESULTATEN

2.1 Theatervoorstelling
De voorstelling – voor een groot deel in het Twents dialect 

– gaat over de nasleep van de ruilverkavelingsrellen. De ge-

beurtenissen hebben veel impact gehad op de onderlinge 

relaties tussen vrienden, familie en buurtgenoten en het zijn 

vooral die emoties die we met de voorstelling hebben laten 

zien, niet de opstand zelf. Als we boze boeren met hooi- 

vorken hadden neergezet, dan zou dat een vertekend beeld 

van de betekenis van de opstand hebben gegeven. De rel-

len waren vooral een reactie op het feit dat er niet naar de 

boeren geluisterd werd; dat er over hun grond werd beslist 

zonder dat zij daar iets over te zeggen hadden. Bovendien 

bestond de protesterende menigte niet alleen uit boeren: er 

kwamen veel jongeren vanuit omliggende gebieden naar 

Tubbergen om uit sensatielust mee te rellen.

De voorstelling bracht vooral de verschillende emoties en 

meningen van de boeren in beeld. Vanwege de gevoelig-

heid die er nog altijd heerst, had het publiek veel waarde-

ring voor die artistieke keuze.

Synopsis 
Lisa woont al jaren in de Randstad en verwacht sa-

men met haar vriend Lex een kindje. Ze heeft haar 

eigen moeder nooit gekend en gaat op zoek naar haar 

onbekende wortels in Tubbergen. In omgekeerd chro-

nologische volgorde krijgen we steeds meer te horen 

over de verhoudingen en gebeurtenissen binnen de 

familie. Er ontvouwt zich een familiegeschiedenis die 

parallel loopt aan de boerenopstand van 1971 en haar 

uitwerking op de verhoudingen binnen de familie en 

het Tubbergse noaberschap.

Decor
Het decor gaf het beeld van een boerderij in de landelijke 

omgeving van Tubbergen. Met veel groen en echte bomen. 

Vijftien vrijwilligers hebben het decor in elkaar getimmerd. 

Jolanda Lanslots’ ontwerp was dusdanig goed dat er geen 

professionele decorbouwer aan te pas hoefde te komen en 

het decor makkelijk kon worden opgebouwd.
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Voor alle rekwisieten is zo veel mogelijk gebruikgemaakt 

van particulieren en bedrijven uit de regio. Tuincentrum 

Heerdink leverde de bomen en de boerenkar. De houten 

kisten kwamen van een boer uit de omgeving. De auto die 

over het toneel reed werd door Haarhuis beschikbaar ge-

steld. En de wapenstok die door een agent in een van de 

scènes is gebruikt, kwam daadwerkelijk van de Tubbergse 

politie. 

Muziek
Een orkest, band en koor hebben de muzikale invulling 

van De Boerenopstand verzorgd. Het 29-koppige orkest 

bestond uit de Dr. Schaepmanharmonie, aangevuld met 

muzikanten uit het projectorkest van het Wilminktheater. 

Daarnaast zong een koor van in totaal 33 zangers – waar-

van er per voorstelling zo’n 15 meededen – dat speciaal 

voor De Boerenopstand was opgericht. De muziek was 

gecomponeerd en gearrangeerd op het niveau van de or-

kestleden en zangers.  

Het orkest werd ondersteund door een professionele ba-

sis: een band onder leiding van toetsenist Bob Lammers. 

Zo ontstond een goede mix van amateurs en professionals 

die samen met veel vertrouwen een sterke muzikale per-

formance konden neerzetten. 

Artistieke team
Script – Laurens ten Den

Regie – Bruun Kuijt

Regieassistentie – Jip Wassenberg

Muzikale leiding – Jos Pijnappel

Arrangementen – Jos Pijnappel

Compositie - Marnix Wetzer

Decorontwerp – Jolanda Lanslots

Kostuumontwerp – Sasja Polder en Jeanette Vinke

Lichtontwerp – Bas Berendsen

Geluidsontwerp – Sander Emmens

Cast
De cast bestond uit zes professionele acteurs en negen-

tien amateurs, waaronder drie kinderen, die de negen 

amateurrollen vervulden.

De hoofdrollen werden gespeeld door:

• Laus Steenbeeke

• Aniek Venhoeven

• Jelmer de Groot

• Ester ter Horst

• Karlijn Koel

• Luuk Haaze

2.2 Samen dineren
In samenwerking met vier grote voedselproducenten 

hebben we een boerendriegangendiner opgezet: soep 

als voorgerecht, boerenkool met worst of vegetarisch als 

hoofdgerecht, en vla met slagroom en aardbeien als des-

sert. Het diner werd ter plekke bereid in een keuken aan de 

zijkant van de eetzaal, waar lange tafels gedekt stonden. 

Het eten werd door vrijwilligers uitgeserveerd.

Iedere tafel had plaats voor acht personen en het eten 

werd in grote pannen naar de tafels gebracht. Het publiek 

moest dus hun eigen bord en dat van hun medetafelgasten 

opscheppen. Zo ontstond meteen contact.

Als toetje stond er vla met slagroom en aardbeien op het 

menu. Het publiek moest de handen uit de mouwen ste-

ken, want de slagroom moest nog geklopt worden met een 

handklopper.

Het in kleine groepen aan tafel zitten en de eenvoudige 

maaltijd zorgde voor uitwisseling van verhalen. Ouderwetse, 

Twentse gezelligheid die zijn weerga niet kende.
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2.3 Vrijwilligers
In totaal hebben 95 vrijwilligers meegeholpen om De Boe-

renopstand mogelijk te maken. Zij hielpen bij de kaartcon-

trole, heetten de mensen welkom als gastheer/gastvrouw 

en hielpen het publiek als tribunescouts naar hun plek. Ook 

assisteerden ze de barmedewerkers en serveerden ze het 

eten. In het productieproces hebben vrijwilligers meegehol-

pen met het maken van decor en kostuums. Alle vrijwilligers 

werden aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator van het 

Wilminktheater.

Programma 
17.00 uur  Deuren open
18.00 uur  Aanvang diner
19.00 uur  Deuren open voor niet-eters
20.00 uur  Aanvang voorstelling
21.30 uur  Napraten/borrel

2.4 Locatie
De Verdegaalhal werd omgetoverd tot het Verdegaalthea-

ter, met een podium, een tribune en een eetzaal. De vloer 

werd geschilderd en de voormalig toestellenberging werd 

afgeschermd om te gebruiken als coulissen. Daar profite-

ren de huidige gebruikers nu van: een docent weerbaar-

heidstraining is blij dat hij zijn lessen nu in een sfeervolle 

omgeving kan geven en een opslag cq kantoorruimte heeft 

kunnen realiseren door middel van de aftimmering uit ons 

decor. En er zijn meer ideeën om de sporthal als multifunc-

tionele ruimte te gaan benutten. Kortom: onze aanpassin-

gen aan de ruimte hebben een toegevoegde waarde voor 

de mensen die het gebouw nu gebruiken.
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Politiek
Ook de overkoepelende thematiek sloeg aan: de voorstel-

ling demonstreert hoe belangrijk het is om als overheid te 

luisteren naar haar burgers. Gedeputeerde Roy de Witte 

bezocht de voorstelling en vertelde dat de politiek met De 

Boerenopstand een spiegel werd voorgehouden. De ver-

gaarde inzichten kunnen helpen om het gesprek met de 

boeren van nu aan te gaan over actuele kwesties zoals de 

stikstofproblematiek.

Verbinden
Het samen eten, voorafgaand aan de voorstelling was een 

groot succes. Mensen die elkaar niet kenden, raakten met 

elkaar in gesprek. Op de wanden waren grote foto’s op 

doeken zichtbaar en de onderleggers op tafel waren be-

drukt met krantenartikelen uit 1971. De context nodigde uit 

om met elkaar te praten over de opstand, over Tubbergen 

of over de voorstelling. Dat gaf een gevoel van saamhorig-

heid, warmte en noaberschap zoals we die alleen in Twen-

te kennen.

Talentonwikkeling
Alle deelnemers kregen binnen het project de ruimte om 

zich te ontwikkelen. Onder leiding van een professional 

werden vrijwilligers en amateurs uitgedaagd om het beste 

uit zichzelf te halen. De ontwikkeling die zij doormaakten 

nemen zij mee terug naar de amateurverenigingen. Zo  

tillen we samen de amateurkunst naar een hoger plan.

Bekijk hier de reactie van het publiek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iqjn8dmGvro

Het publiek heeft met veel enthousiasme gereageerd op De Boerenopstand. Een veel ge-
hoorde reactie is dat we het onderwerp eer aan hebben gedaan, door niet de opstand uit te 
beelden maar juist de nasleep ervan te laten zien. Het onderwerp is op een laagdrempelige 
manier bespreekbaar gemaakt. En dat was nodig, want veel mensen praten liever niet over de 
ruilverkavelingsrellen. Maar door ervan weg te kijken, gaat het juist onder de huid zitten. De 
voorstelling heeft iedereen, voor of tegen, relschopper of zwijgende, eerste of derde genera-
tie weer bij elkaar gebracht en handvatten gegeven om het verhaal van de opstand te blijven 
vertellen aan volgende generaties.

3. IMPACT

6 DE BOERENOPSTAND, TOT TUBBIG EN NIET VERDER EVALUATIE

https://www.youtube.com/watch?v=Iqjn8dmGvro


Alle vrijwilligers, amateurs en betrokkenen hebben voor 

veel reuring gezorgd in de omgeving van Tubbergen. Door 

mond-tot-mondreclame wist iedereen: het theaterspekta-

kel De Boerenopstand, daar moet je bij zijn! Om die bood-

schap kracht bij te zetten hebben we gebruik gemaakt 

van posters en flyers: langs de weg en bij winkeliers in 

Tubbergen, een spandoek langs de A1 bij Holten en ver-

spreiding van flyers door Enschede, Hengelo en Almelo. 

Daarnaast plaatsten we advertenties in verschillende edi-

ties van de Twentse Courant Tubantia en de Huis-aan-huis 

van Tubbergen en Dinkelland. Ook werden 2000 speciaal 

voor de gelegenheid gedrukte kranten verspreid onder 

theaterpubliek in de regio. Ook de digitale marketing- 

wegen werden bewandeld: De Boerenopstand kreeg een 

radiospot bij Twente FM, een videowagen met videotrai-

ler en er werd over De Boerenopstand gecommuniceerd 

via digitale reclameborden in Enschede, Hengelo en  

Almelo. Voor alle klanten van partners werden kortings- 

vouchers beschikbaar gesteld en via sociale media  

(Facebook en Instagram) en online advertenties (via Team  

Nijhuis) werd geadverteerd. Tijdens de eerste repetitie werd 

pers uitgenodigd en werden interviews voor lokale media  

georganiseerd.

 

Vóór de première hadden we al een zaalbezetting van 

80 procent, en direct daarna volgde een run op tickets. 

In totaal hebben bijna 5000 mensen De Boerenopstand 

bezocht. 

4. PUBLIEKSBEREIK EN MARKETING

5. CORONA

Helaas heeft de coronacrisis veel gevolgen gehad voor 

De Boerenopstand. We zouden in totaal 28 voorstellingen 

spelen. Door de strenge lockdown konden we er echter 

slechts 12 spelen. Ook moesten er aanpassingen gedaan 

worden in de capaciteit; die stond vóór de strenge maat-

regelen op 425 toeschouwers, maar door de maatregelen 

konden we slechts 160 mensen toelaten. We hebben veel 

bezoekers en mensen die al in het bezit waren van een 

kaartje of nog van plan waren een kaartje te kopen moeten 

teleurstellen. Vanaf de dag na de première kon er na af-

loop van de voorstelling niet meer iets gedronken worden 

in de foyer omdat de horeca om 20:00 uur moest sluiten. 

Ook het diner kon al snel niet meer plaatsvinden vanwe-

ge de avond lockdown. Voorstellingen gingen alleen in het 

weekend nog door als matinee en toen halverwege de-

cember een strenge lockdown werd ingesteld, werden de 

laatste voorstellingen afgelast. 
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De Boerenopstand is mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen en sponsoren:

6. FONDSEN & SPONSOREN

ALMELO

TUBBERGEN

Beeldmateriaal:

FOTOARCHIEF BRUSSE

NATIONAAL ARCHIEF
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Eindverslag subsidies project Herdenking en borging 50 jaar boerenopstand Tubbergen  

 

Het college heeft met het vaststellen van de begroting 2021 Euro 100.000 beschikbaar gesteld voor 

activiteiten om 50 jaar Boerenopstand te herdenken. Er zijn acht initiatieven met hulp van deze 

stimuleringssubsidie georganiseerd. Onderstaand een korte weergave van de verschillende 

activiteiten.  

 

1. Inrichten van een belevingscentrum  
Voor de uiteindelijk realisatie heeft Artica met een intern team een overleg gehad over hoe het 
verhaal achter de boerenopstand te vertellen. Met name ook omdat er nog te veel oud zeer blijkt te 
zijn in de regio is het de idee om van de expositie geen enkele spoor van een sensatie tentoonstelling 
te maken maar het verhaal te vertellen over hoe de opstand tot stand kwam. 
Met heel veel research uit oude archieven, opgespoorde foto’s, interviews met mensen die de 
opstand hebben meegemaakt is de expositie “Beleef het echte verhaal” ontworpen , uitgeschreven 
in beeld en geluid en uitgevoerd. Met als hoogtepunt de opening op 13 september in het Oale 
Roadhoes in Tubbergen waarbij een aantal hoofdrolspelers met verschillende standpunten over de 
opstand elkaar voor het eerst ontmoetten en bij elkaar verhaal haalden. De wonden zaten nog diep. 
Maar werd de expositie door hen allen als duidelijk en objectief ervaren. 
 

Voor een uitgebreide verantwoording met kostenopgave en foto’s verwijzen wij naar de bijlagen.  

 

2. Fietstocht door het gebied van de ruilverkaveling 
Voor de realisatie van fietsroutes heeft Artica het gebied verkent en met gebruik van het reeds 
bestaande knooppuntennetwerk van de ANWB een fietsroute uitgestippeld door de verschillende 
landschappen van de gemeente Tubbergen. In eerste instantie was het één fietsroute maar het 
knooppunt 19 - 20 leidt ons langs de prins Bernhardstraat Julianastraat, daar waar de opstand 
plaatsvond. Er zijn uiteindelijk twee routes uitgeschreven en uitgewerkt in een fietsfolder welke 
gedrukt is in een oplage van 10.000 stuks. 
 

Voor een uitgebreide verantwoording met kostenopgave en foto’s verwijzen wij naar de bijlagen.  

 

 

3. Boerenopstandkrant   

De uitgever heeft als geboren Tubbergenaar erg veel plezier beleefd aan het uitgeven van deze 

Boerenopstandkrant.  Men is uitgegaan van 24 pagina’s, maar ze konden het middels goede lokale 

advertentieverkoop, uitgeven met maar  liefst 32 pagina’s. Uiteindelijk hebben ze 2.000 extra 

exemplaren gedrukt (dus de oplage was zelfs 17.000 exemplaren!) om die gratis uit te reiken aan de 

bezoekers van de theatermusical Boerenopstand ‘Tot Tubbig en niet verder’. 

Alle inwoners in en om de gemeente Tubbergen (dus ook de buitengebieden en ook plaatsen als 

Weerselo, Saasveld en Ootmarsum) hebben een gratis exemplaar van deze Boerenopstandkrant in 

de brievenbus ontvangen. Verder is deze Boerenopstandkrant ook online gezet zodat nog meer 

mensen (ook mensen van buiten de regio) deze krant gratis konden lezen. 

Zie hiervoor de volgende link: Boerenopstandkrant ‘Tot Tubbig en niet verder’ 

 

De uitgever heeft veel complimenten ontvangen over de krant en het heeft zijn netwerk vergroot. Hij 

kreeg een mooie spin-off opdracht er bij via het Wilminktheater door 6 grote spandoeken te leveren 

voor de aankleding van deze theatermusical in de Verdegaalhal (zie bijlage). 

  

https://issuu.com/twinsense/docs/boerenopstand_def
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4. Dagtocht voor ouderen door zorginstellingen 

Er stond de bewoners van TMZ, de Eeshof en Aveleijn binnenkort een leuke activiteit te wachten. Op 

dinsdag 14 september 2021 konden de bewoners/cliënten in een huifkar stappen voor een rit door 

de omgeving waarbij ze stopten op twee boerenbedrijven. Oftewel: ‘tour de boer’. Bij de 

boerenbedrijven kregen de deelnemers pannenkoeken en een ijsje aangeboden. Na een lekkere 

versnapering werd er nog een rondje over het erf gereden zodat ook het vee te bewonderen was. 

Kortom een leuke activiteit in het teken van het boerenleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dagtocht  Boerenopstand door Ter Beek Reizen 

Een levendige tijdreis, oftewel busdagtocht, welke u meeneemt door het natuurrijke landschap van 

Noordoost Twente. Via een interactieve verbinding met 1971 komt de geschiedenis tot leven. Aan de 

hand van pakkende beelden en spraakmakende verhalen van acteur Bert Eeftink en gids Thea Kroese 

wordt u meegenomen naar deze indrukwekkende gebeurtenis. De tocht gaat verder want ook het 

boerenleven van toen en nu komt aan bod. Beleef, proef, ruik, hoor en zie hoe heerlijk het landleven 

kan zijn. Kijk voor meer informatie op: https://www.terbeekreizen.nl/tour/boerenopstand/ 

 

De verzorgde busdagtocht met als thema de Boerenopstand in Tubbergen was één van de 

hoogtepunten in 2021. In totaal hebben we 149 gasten, verdeeld over verschillende data, mogen 

begroeten in onze luxe touringcar. Mede dankzij de hulp van ’t Oale Roadhoes, Erfgoed Bossem, gids 

Thea Kroese en cabaretier Bert Eeftink zijn deze dagtochten succesvol verlopen. 

Een korte beschrijving van het programma zoals we deze hebben uitgevoerd. ’s Ochtends haalden we 

de gasten op bij verschillende opstapplaatsen in de regio Twente. Bij restaurant ’t Oale Roadhoes in 

het centrum van Tubbergen werd men welkom geheten door gids Thea Kroese en uitbater Ruud 

Droste. In stijl van het Twentse boerenleven kon men genieten van twee kopjes koffie met 

krentenwegge. Aansluitend had men uitgebreid de tijd om de expositie over de Boerenopstand te 

bezichtigen. Onder leiding van gids Thea Kroese vertrok men vervolgens per touringcar voor een 

schitterende rondrit door de omgeving. Verschillende wetenswaardigheden over de Boerenopstand 

en het boerenleven van vroeger en nu kwamen ter sprake. Denk aan eetgewoontes, spreekwoorden 

die betrekking hebben op het boerenleven en uitleg over de boerenhoeven met hun kenmerkende 

geveltekens. Bijzonder was de interactie met cabaretier Bert Eeftink die de gasten verschillende 

keren toesprak op de monitoren in de touringcar. Bert Eeftink vertelde vanuit 1971 en waarom hij als 

https://www.terbeekreizen.nl/tour/boerenopstand/


3 
 

boer tegen de ruilverkaveling is. Halverwege de middag arriveerde men in Lattrop bij Erfgoed 

Bossem. Een authentieke Twentse berenhoeve. Eigenaar Dennis verraste de gasten keer op keer met 

een smaakvolle lunch in de vorm van een proeverij. Aansluitend nam hij de gasten mee voor een 

rondleiding over dit prachtige boerenerf en vertelde hij over zijn toeristische initiatieven in 

combinatie met het runnen van een biologische kringloop boerderij en het terugkavelen van zijn 

gronden. 

Nadat eenieder weer in de touringcar had plaatsgenomen vertrokken we voor deel twee van de 

rondrit door het prachtige landschap in Twente. De gasten konden nu vooral het verschil zien van 

verkavelde (zoals rondom Vriezenveen) en niet verkavelde gronden (essenlandschap). 

De dag werd afgesloten bij ’t Oale Roadhoes in Tubbergen met een heel bijzonder 4-gangen 

themadiner. Het diner is in samenspraak met Ruud en Thea samengesteld en kreeg bijpassende 

namen zoals ‘verkaveld hapje’ en ‘boerenaard met zachte liefde’. Eveneens bestonden de 

ingrediënten van deze gerechten uit lokale lekkernijen zoals Veldhoeve hoen uit Albergen. 

Tussen de gerechten door zorgde Bert Eeftink voor de nodige interactie met muziek en de quiz ‘petje 

op, petje af’. De vragen van deze quiz hadden betrekking op de Boerenopstand en datgene dat 

tijdens deze dag besproken is. 

Na afloop van deze tochten heel veel positieve reacties gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gevarieerd middag- en avondprogramma door Bibliotheek Tubbergen en Hof van 

Tubbergen 

Vrijdag 12 november 2021 heeft Bibliotheek Tubbergen samen met Hof van Tubbergen en ’t Oale 
Roadhoes een gevarieerd programma bij ’t Oale Roadhoes in Tubbergen georganiseerd in het kader 
van de herdenking van de Boerenopstand. Zo’n 150 gasten mochten we verwelkomen. Veel mensen 
lieten het jammer genoeg op het laatste moment afweten door de aangescherpte 
coronamaatregelen om contacten te beperken. Deze maatregelen gingen in op 13 november. 
Desondanks was het een mooie, bijzondere namiddag en avond op een 
unieke locatie. Na de opening gingen de gasten met elkaar in gesprek over de Boerenopstand. Er was  

gelegenheid de expositie te bezoeken en te bekijken hoe de Boerenopstand werd beleefd destijds.  
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Om 16 uur vond de officiële presentatie van de roman Kavelkind plaats. Het verhaal van Kavelkind  

speelt zich af tegen de achtergrond van de ruilverkavelingsrellen in Tubbergen. Na de presentatie  

was er een gezamenlijk stamppotbuffet. ’s Avonds was Tommy Wieringa te gast die een brug sloeg  

tussen de Boerenopstand en de tijd waarin we nu leven.  

 

Voor meer documentatie verwijzen wij naar de bijlagen. 

  

  

  

  

 

7.  Theatervoorstellingen ‘Tot Tubbig en niet verder’ 

De kers op de taart van de activiteiten in het kader van de herdenking van 50 jaar Boerenopstand is 

de voorstelling De Boerenopstand – Tot Tubbig en niet verder. Het Wilminktheater en 

Muziekcentrum Enschede werd gevraagd de voorstelling te produceren. Daarmee kregen zij een kans 

te doen wat ze het liefste doen: verhalen uit de regio vertellen en mensen met elkaar verbinden. Dit 

resulteerde in een community-project dat door de gemeenschap in Tubbergen gedragen werd. Met 

een mix van professionals, amateurs en vrijwilligers maakten ze een theatervoorstelling over de 

ruilverkavelingsrellen. De voorstellingen vonden plaats in de tot theater omgebouwde Verdegaalhal. 

Voorafgaand aan de voorstelling was er een diner voor het publiek. Helaas heeft er vanwege corona 

slechts 1 voorstelling plaatsgehad met het totale concept, de première. Daarna zijn de voorstellingen 

aangepast (geen diner, niet napraten, beperkt aantal bezoekers). Ook zijn er geen 28 voorstellingen 

maar slechts 12 voorstellingen gespeeld door de strenge lockdown. Desondanks kunnen we spreken 

van een succes en waren de reacties heel positief. Van de voorstelling is ook een film gemaakt die 

bijvoorbeeld op scholen ingezet kan worden.  

 

Voor meer documentatie verwijzen wij naar de bijlagen. 

 

8. Activiteiten scholengemeenschap Canisius  

Een paar leerlingen zijn bezig met het maken van de opdrachtenflyer voor de basisscholen, maar in 

verband met de afwezigheid door Corona is hier vertraging in gekomen. We hopen dat de leerlingen 

deze opdracht voorjaar 2022 weer op kunnen pakken en af kunnen ronden. Naast de verspreiding 

van deze flyer onder de basisscholen kunnen deze opdrachtenflyers ook verspreid worden via de 

bibliotheek Tubbergen. 

Daarnaast is de Boerenopstand ingezet als eindexamenopdracht voor de 6VWO leerlingen van het 

Canisius, locatie Almelo. Zij kregen als opdracht een game te maken over de Boerenopstand.  

Zij zijn daarbij begeleid door twee studenten van de Universiteit Twente (UT). “Voor leerlingen is het 

altijd beter om aan de slag te gaan met een opdracht van een echte opdrachtgever, zoals de 

gemeente Tubbergen,” vertelt Informatica-docent Marc Vreeswijk.  “Maar deze opdracht was vooral 

mooi, omdat de boerenopstand heel dichtbij onze leerlingen komt. Veel van onze leerlingen komen 

namelijk uit de gemeente Tubbergen. De boerenopstand is dus een deel van hun eigen geschiedenis. 

Ze hebben hard gewerkt en veel geleerd. Een hele ervaring voor ze, want bij het ontwikkelen van een 

game komt heel veel kijken. Ze hebben een verhaallijn geschreven, gezorgd voor de vormgeving, 

spannende spelelementen uitgedacht en vervolgens gezorgd voor de programmering.” 

Op 28 maart hebben de drie groepen het resultaat gepresenteerd.  
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Helaas zijn een aantal activiteiten (o.a. assisteren theatervoorstelling, opbouw tentoonstelling) voor 

de VMBO leerlingen niet doorgegaan. Als alternatief hebben we voor een groep van deze leerlingen 

een dag(deel)tour in gedachten. Hierdoor is deze groep leerlingen ook in staat om kennis te maken 

met het verhaal van de boerenopstand. Het plan is om de leerlingen kennis te laten maken met de 

boerenhoeve Erfgoed Bossem in Lattrop  en de biologische boerenproducten. Dit zal plaats vinden in 

overeenstemming met Ter Beek reizen. 

 

 

 


