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- RHG krijgt nieuwe huisvesting

- Henk Nijkeuter geeft lezing over Drentse 
volksverhalen

- Rabo ClubSupport t.b.v. 50-jarig jubileum

- Werkgroep Begraafplaatsen druk met 
restauraties

- Gezocht: foto’s uit de oorlogstijd

- Gift, aanwinsten, schenkingen

ROLDER H ISTORISCH GEZELSCHAP STR AKS IN DE N IEUWE BOERHOORN!

In de nieuwsbrief van maart 2019 hebben wij u gemeld, 
dat de gesprekken met de gemeente over huisvesting 
in de nieuwe Boerhoorn in een vergevorderd stadium 
waren. Inmiddels kunnen wij melden, dat wij met de 
gemeente hierover een overeenkomst hebben.

Als RHG krijgen wij straks de beschikking over twee 
ruimten in de nieuwe Boerhoorn. Een vaste ruimte, 
waarin ons archief en bibliotheek komen. Ook komen 
daar enige werkplekken. 

Daarnaast krijgen wij op de dinsdagmiddag en de 
donderdagavond de beschikking over een mooie grote 
ruimte waar onze vrijwilligers op de genoemde dag-
delen goed uit de voeten kunnen. Beide komen op de 
1e verdieping van de nieuwe Boerhoorn. Ze zijn goed 
bereikbaar met een grote lift en trap.
De grote vraag is nu wanneer de nieuwe Boerhoorn 
gereed is voor gebruik. De gemeente hoopt eind 2019/
begin 2020 te kunnen beginnen met de sloop. Wij hou-
den u op de hoogte.

LEZ I N G OP 13  NOV EMB ER 2019  DOOR H EN K N IJK EUTER

Van sommige volksverhalen bestaan meerdere versies, 
bijvoorbeeld over de reuzen Ellert en Brammert. De 
meest bekende sagen, legenden en volksverhalen ko-
men in de lezing aan bod. Verluchtigd met lichtbeelden 
wordt ingegaan op de achtergronden en de schrijvers 
van deze verhalen.

De lezing begint om 20.00 uur en is in het Stationskof-
fiehuis te Rolde.

Op woensdag 13 november organiseren het Rolder His-
torisch Gezelschap en de Culturele Vereniging Rolde 
samen een lezing. Deze keer is het onderwerp: Drentse 
sagen, legenden en volksverhalen. Het is een lezing 
van Henk Nijkeuter. Henk is neerlandicus en historicus 
en werkzaam als hoofd archieven en publiek bij het 
Drents Archief in Assen.

In Drenthe bestaan veel volksverhalen. Op koude 
winteravonden werden ze rondom de haard verteld. 

W ERKGRO EP B EGR A AFPL A ATSEN

graven van de familie Haange, gepositioneerd vlakbij 
het opbaarhuisje, ondersteunende stenen opnieuw op-
gemetseld worden door Johannes Schutrup en Geert 
Suichies. Links is Hans Hiemstra bezig met stenen 
bikken zodat deze weer gebruikt kunnen worden. Eind 

In september 2018 heeft de werkgroep Begraafplaatsen 
een wezenlijk begin gemaakt met de restauratie van 
grafzerken op het oudste gedeelte (1829) van de Rolder 
begraafplaats.
Bijgaande foto’s van juli 2019 laten zien dat er bij de 



Kom gerust eens een keer kijken op de donderdagmid-
dag!

Foto’s: Klaas Hoven

augustus is de afdeksteen herplaatst en zal het gehele 
familiegraf afgewerkt zijn. Daarnaast zijn ook enkele 
vrijwilligers bezig om de teksten op de grafzerken 
weer leesbaar te maken. 

R ABO C LUBSUPPOR T

Rolder Historisch Gezelschap en heeft ons een schen-
king gedaan van € 300,–.
Het bestuur van het RHG is uiteraard heel blij met dit 
bedrag en bedankt hierbij de vereniging Telgenkamp 
voor dit bijzonder mooie gebaar.

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de sa-
menleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. 
Wij doen dit jaar ook weer mee! Ons bestedingsdoel is 
ons 50-jarig jubileum in 2020.

Dit jubileum willen we samen met onze leden gaan 
vieren. Het RHG is al enige tijd bezig met het verza-
melen van informatie over de verschillende straten in 
de voormalige gemeente Rolde. Hierbij valt te denken 
aan: informatie over aanleg en onderhoud, foto’s (van 
nu en vroeger), bijzonderheden en anekdotes. Al deze 
informatie zal gebundeld worden in een naslagwerk, 
dat uitkomt bij het 50-jarig jubileum.

Als lid van de Rabobank kun u vanaf 27 september 
tot en met 10 oktober 2019 stemmen op uw favoriete 
vereniging of stichting.
Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrien-
den stemmen geven aan het RHG. Kijk voor meer info 
op https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-
drenthe/over-rabo-clubsupport. Bedankt voor uw steun!

GI F T

De buurt- en belangenvereniging Telgenkamp in Rolde 
is opgehouden te bestaan. Bij de opheffing van een 
dergelijke vereniging rijst altijd de vraag wat te doen 
met de middelen die op dat moment nog in kas zijn. De 
vereniging Telgenkamp heeft bij de besteding van ‘de 
nalatenschap’ van hun vereniging o.a. gedacht aan het 

OPRO EP VOOR FOTO’S  EN AR T I K ELEN UIT  DE  OORLOGSTIJ D 

Hiervoor zijn we op zoek naar foto’s en artikelen/ma-
terialen uit de oorlogstijd. Heeft u foto’s en/of artikelen 

In het kader van 75 jaar vrijheid wil het RHG in 2020 
mogelijk een (kleine) expositie houden.



telefoonnummer 0592-243959). Graag ontvangen we 
voor 1 december 2019 uw reactie.

die u tijdelijk aan ons wilt uitlenen, neem dan contact 
op met ons secretariaat (secretariaat@rhg-rolde.nl of 

R EC T IF I CAT I E

Op het land aan de Amerweg in 1953. (v.l.n.r. Jan 
Geerlig jr., Margje Geerlig-Meijers, Egbert Geerlig, 
Jan Geerlig, Aaltje Geerlig, Riek Meijers, Egbert 
Meijers jr., Egbert Meijers sr., Jantje Geerlig, Aaltje 
Meijers, Tieme Meijers)

In het artikel van Lukas Koops in de Kloetschup van 
juni 2019 (interview met Egbert Meijers) staat onder 
de foto op pagina 3 een foutief onderschrift. Het juiste 
onderschrift moet zijn: 

DE T W EEDE W ER ELDOORLOG I N  10 0  FOTO’S

en de kranten worden aangekondigd.
Een aantal foto’s zal in de maanden april en mei 2020 
op diverse plaatsen in de provincie worden tentoonge-
steld.

Het project wordt uitgevoerd namens het Platform 
WO2 en staat onder leiding van het NIOD, Instituut 
voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. In de 
Drentse werkgroep zijn o.a. Drents Archief en het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertegen-
woordigd. De coördinatie is in handen van voorma-
lig provinciaal historicus Michiel Gerding (contact: 
m.gerding@home.nl, 06-54784741).

Een foto zegt soms meer dan 100 woorden.

In het kader van 75 jaar Vrijheid wordt een landelijk 
fotoproject uitgevoerd in alle provincies. Uiteindelijk 
zullen er 100 foto’s uitgekozen worden die komen te 
hangen in de hal van de Tweede Kamer. Drenthe doet 
daaraan mee door 50 foto’s in te zenden voor de uitein-
delijke keuze.
Iedereen kan foto’s uit de oorlog aanleveren. Men is 
op zoek naar foto’s over: militaire strijd; vervolging 
en onderdrukking; collaboratie en verzet; dagelijks 
leven. De foto’s worden gescand en teruggegeven aan 
de eigenaar.
In de maanden november en december zal op vier 
plaatsen in de provincie een bijeenkomst georganiseerd 
worden waar mensen hun foto’s kunnen inbrengen en 
waar aandacht besteed wordt aan de oorlog in Drenthe. 
De plaatsen en de tijdstippen zullen via RTVDrenthe 

N I EUW E A AN W I N STEN 

ser spoorboekje, Assen/Bedum, Asser Historische 
Vereniging/Scholma Print & Media, 2019. Dit boek 
geeft ondermeer een terugblik op de tramlijn Assen-
Coevorden (EDS) (Eerste Drentsche Stoomtrammij.) 
die 49 km lang was en ondermeer Amen, Ekehaar, 
Eleveld, Grolloo en Schoonloo aandeed. 30 mei 1918 
was de eerste rit. Het hoofdkantoor van de EDS was 
gevestigd in Hoogeveen.

Aangeschaft door RHG:
Nijland, G., Van Nijlande tot Heelal enz., 21 gedichten 
van Erik Harteveld, Beilen, Stichting Drentse Boek/
Huus van de Taol, 2019

Geschonken door Asser Historische Vereniging te As-
sen:
Jansen, K. (teksten), B. Geitenbeek, H. Pettinga., As-

SC H EN K I N GEN

Dhr. L. Suichies te Rolde: 4 groepsfoto’s Euterpe door 
de jaren heen, diverse verschillende uniformen Eu-
terpe, diverse blikken trommels

Mw. Kloutsema-Hidding te Rolde: glazen asbak met 
foto van de boerderij van de fam. Huizing in Schoon-
loo. (hier ligt nu ‘de dikke kei’)
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