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Etstoel Anloo, wie kent het niet?
De Etstoel zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 17 augustus a.s. te Anloo.
Het thema is: “Erfenis of ergernis?”
De Etstoel heeft in het verleden heel vaak uitspraak gedaan in erfeniskwesties. Eén
daarvan was in het geschil over de boedel van de familie Dolfing uit Orvelte. Vaak waren
kinderen uit verschillende huwelijken, familieleden die elkaar niet mochten of men kon
het niet eens worden over wie de boerderij kreeg. De Etstoel had er de handen vol aan,
en ook bij de Dolfings is het niet eenvoudig.
Wat is de Etstoel?
“Eeuwenlang hield de middeleeuwse kerk van Anloo de Etstoel, het Drentse
gerechtshof, een rechtszitting op 19 augustus, de feestdag van Sint Magnus. Om geld
voor het onderhoud van de Magnuskerk te werven wordt sinds 1987 zo’n rechtszitting
nagespeeld. De rechtszaken zijn authentiek, de daders en getuigen hebben echt
geleefd. Op de dag van de rechtszitting was er veel volk in het dorp. Daarom wordt
rondom de kerk een historische jaarmarkt gehouden, met tal van handelaren,
muzikanten, toneelspelers, goochelaars en andere artiesten die wat stuivers willen
verdienen. Op de derde zaterdag van augustus, dus op of rond Sint Magnus, nemen de
medewerkers van de Etstoel-dag de bezoekers mee naar de 17e eeuw. Anloo is de hele
dag een openluchttoneel.
Het goede doel
De opbrengsten van de Etstoel gaan naar de Stichting Vrienden van de Magnuskerk. De
opbrengsten komen geheel ten goede aan de instandhouding van de Magnuskerk, een van
de oudste gebouwen in Drenthe. De laatste jaren zijn daarvan bekostigd de restauratie
van de grafkelder in de kerk, de plaatsing van een antiek torenuurwerk (het origineel is
in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan
https://www.magnuskerk.nl/in-de-kerk/toren/uurwerk) en de herplaatsing van de
grafsteen van Coenraad Ellents, overleden in 1691.
Bestuur & Commissies

De organisatie van de Etstoel is best heel complex. Vandaar dat we hiervoor vele
vrijwilligers nodig hebben. Vorig jaar hebben we naast het bestuur diverse commissies
samengesteld, o.a een kledingcommissie, toneelcommissie en een bouwcommissie en voor
de verschillende onderdelen zijn groepsleiders aangesteld, die hun eigen ploeg
samenstellen, dit zorgt ook voor verbinding. Vorig jaar is dat heel goed bevallen, dit jaar
gaan we hier zeker mee door.
Publicatie
Om de Etstoel een geslaagd evenement te laten zijn hebben we publiek nodig. Op de
website van De Etstoel en de Facebookpagina houden we u op de hoogte van alle
nieuwtjes over De Etstoel. Via persberichten, advertenties in bladen en kranten en via
flyers zullen we De Etstoel promoten.
Vrijwilligerswerk
Wij hebben altijd mensen nodig voor de opbouw vanaf 10 augustus t/m 17 augustus.
Ook voor de etstoeldag hebben we altijd veel mensen nodig.
Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief kunt u begin juli verwachten.
Heeft u tips of vragen, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuur ons een mailtje
met uw contactgegevens via etstoel.anloo@hotmail.com.

