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UITNODIGI N G JA ARLIJKSE LEDENV ERGADER I N G
Namens het bestuur van het Rolder Historisch Gezelschap nodigen wij u graag uit voor de jaarlijkse leden
vergadering op: Woensdag 26 februari 2020 om 19.30 uur in het Stationskoffiehuis te Rolde
AGENDA LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020
1. Opening
2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 14
februari 2019
Het verslag wordt op de vergadering uitgereikt
en toegelicht
		 Vaststelling verslag
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2019 van de secretaris:
Het jaarverslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
		 Vaststelling jaarverslag
6. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester:
Het verslag wordt op de vergadering uitgereikt
en toegelicht
		 Verslag kascommissie
		 Vaststelling Financieel jaarverslag 2019
7. Benoeming kascommissie 2020
8. Voorstel verhoging contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie te
verhogen van € 19,00 naar € 20,00. De vorige
contributieverhoging was in 2017
9. Begroting 2020
De ontwerpbegroting wordt op de vergadering
uitgereikt en toegelicht
		 Vaststelling begroting 2020
10. Wijzigen statuten

Onze statuten dateren van 1988 en zijn verouderd. Omdat RHG graag de ANBI-status wil
verkrijgen en omdat we graag een wijziging in
de bestuurstermijnen willen doorvoeren (zie
ook agendapunt 10) stellen wij voor om de statuten te vernieuwen
11. Verkiezing bestuursleden
Volgens het rooster van aftreden is penningmeester Thale Lesschen aftredend. Thale heeft
inmiddels drie termijnen van vier jaar zitting
gehad in het bestuur. Vanwege enkele in 2020
geplande grote activiteiten wil het bestuur zijn
bestuurstermijn graag verlengen met nog een
jaar.
Verder is Andries Visser (vice-voorzitter) aftredend, hij heeft zich herkiesbaar gesteld en het
bestuur draagt hem voor een volgende termijn
voor.
Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de
vergadering worden ingediend bij het bestuur.
12. Nagekomen punten
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering
KORTE PAUZE waarna voormalig provinciaal
historicus Michiel Gerding om 20.30 uur een lezing
zal geven over de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

Het bestuur wenst u allen
goede feestdagen en
een voorspoedig 2020
R E S U LTA AT R A B O C L U B S U P P O R T
Op maandagavond 14 oktober 2019 hebben wij de cheque van de Rabo ClubSupport 2019 in ontvangst mogen
nemen. Het RHG ontvangt een bedrag van € 1.198,43
voor de ontvangen stemmen en dit wordt door de Rabobank aangevuld met nog eens € 100,–. Wij zijn hier

heel erg blij mee! Bij deze willen wij de Rabobank en
alle leden van de Rabobank die op ons gestemd hebben
heel hartelijk danken! Het bedrag wordt besteed aan
ons 50-jarig jubileum in 2020.

H A P P E N & S TA P P E N M E T D E 1 0 0 - J A R I G E E C H T E B A K K E R P O T S!
Echte Bakker Pots viert dit jaar haar 100-jarig bestaan.
Zij doet dit met tal van activiteiten zoals een “Happen
en stappen”-wandeltocht. Deze tocht werd gehouden in
samenwerking met het RHG en wel op zondag 6 oktober jl. Het RHG had een route uitgezet van 4 kilometer
langs een vijftal historische plekken in en rond Rolde.
Vrijwilligers van het RHG vertelden een verhaal over
die historisch plekken. Bij elke historische plek had
Echte Bakker Pots een kraampje ingericht met lekkernijen. De wandelaars lieten zich die lekkernijen goed
smaken.
Andries Visser vertelde een verhaal over de geschiedenis van het Ruige Veld, terwijl Henk Hollander één en
ander vertelde over de Balloërkuil. Johannes Schutrup

was op de begraafplaats en vertelde het verhaal over
het - door de werkgroep Begraafplaats - herstelde familiegraf van dokter Zomers. Ton Pots stond in de Hoane
bietersbuurt en vertelde over deze zeer oude buurt. Tot
slot stond bakker Ko Pots bij de oude bakkerij in de
Middenstraat en vertelde daarover.
Na de wandeltocht kon men genieten van een drankje
en werd men getrakteerd op diverse lekkernijen. Ook
kon men genieten van de zang van het Rolder Shantykoor. Het bleef nog lang gezellig.
Ruim 250 wandelaars hebben, ondanks de kou, genoten van de wandeling, de verhalen en de lekkernijen
van Pots.

D E B O E R D E R I J I N R O L D E B E S TA AT N O G A L L E E N O P H E T D O E K !
In het tv-programma “Roeg” van RTV Drenthe werd
op zaterdag 23 november Johannes Schutrup geïnterviewd over het schilderij van Arie van de Boon van een
oude boerderij in Rolde. Roeg nam met Johannes een
kijkje op de plek, waar de schilder stond. De boerderij,
die Arie van de Boon schilderde, bestaat nog alleen op
het doek. Het werd omstreeks 1927 geschilderd, vlak
voordat het werd afgebroken.
Om de exacte plek terug te vinden, moet je goed door
de geschilderde takken met bloesem kijken. Je ziet dan
de Jacobuskerk. Het zicht op de kerktoren is nu helemaal vrij, de boom staat er niet meer. Op de plaats van
de boerderij, welke Arie van de Boon schilderde, staat
nu de woonboerderij van de familie Van Dijk.

Arie van de Boon schilderde vooral heidelandschappen, panoramische landschappen en historische steden.
Barbizon van het Noorden
Het schilderij, eigendom van Johannes, maakt deel
uit van de tentoonstelling ‘Barbizon van het Noorden’
in het Drents Museum van 24 november 2019 t/m 22
maart 2020. Er is ook werk te zien van grote kunstenaars uit de 19e en 20e eeuw zoals Israëls, Mesdag en
Van Gogh. Deze tentoonstelling moet u zien!!!
Wilt u het interview met Johannes ook of nogmaals
zien? Dan kan via onderstaande link:
https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/de-boerderij-in-rolde-bestaat-alleen-nog-op-het-doek
IN MEMORIAM
Egbert Jan van der Veen is op 1 oktober 2019 na
een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd overleden in een
verzorgingshuis in Exloo. Egbert vormde bij het eerste
nummer van maart 1998 samen met Roelof Marring
en Henk Luning de eerste redactie van De Kloetschup.
Als eindredacteur was hij tot en met het juni-nummer
van 2008 bepalend voor vorm en inhoud van ons blad.
Hij deed dit op de hem zo kenmerkende rustige en
aimabele manier, daarbij steeds vanuit zijn journalis-

tieke vakmanschap de kwaliteit van ons blad voor ogen
houdende. Daarbij was hij in staat om steeds een goede
mix van hoogstaande artikelen binnen te halen en te
publiceren. Bij het schrijven van zijn eigen artikelen
was zijn aandacht vooral gericht op menselijk gedrag,
bijv. de levensloop van de familie Brok-Troelstra en de
behandeling van joden.
De RHG zal hem blijvend in grote dank gedenken.

75 JA AR VR IJH EI D
In het kader van 75 jaar Vrijheid willen wij als RHG
een tweetal lezingen organiseren over de 2e Wereldoorlog en de bevrijding van de ‘oude’ gemeente Rolde. De
eerste lezing is van Michiel Gerding en wel na onze ledenvergadering. De datum van de tweede lezing volgt
te zijner tijd.
Daarnaast zouden wij ook graag een kleine expositie
willen organiseren. Wij nodigen u uit om bijvoorbeeld
foto’s uit de oorlog aan te leveren. Wij roepen u op om
op zolders, in oude fotoalbums of schoenendozen te

zoeken naar foto’s uit de oorlog. Dat mag over alles
gaan. Over het leven van alle dag, de aanwezigheid van
de bezetter, de illegaliteit, de onderduik, de vervolging,
de militaire strijd, de bevrijding, noem maar op.
De foto’s worden gescand en natuurlijk teruggegeven
aan de eigenaren. Verder zijn wij natuurlijk benieuwd
naar de verhalen bij de foto’s. Ook voorwerpen welke
gedurende de oorlog zijn gebruikt, zouden wij graag in
bruikleen willen. Heeft u foto’s of voorwerpen, neem
dan contact op met ons secretariaat.

D R EN TS E VO LKSV ER H A L EN SL A A N A A N
In een overvolle zaal in het Stationskoffiehuis luisterden leden van het RHG, de CVR en introducés geboeid
naar verhalen uit de Drentse overlevering. Vice-voorzitter Andries Visser van het RHG, het gezelschap dat
dit keer op 13 november 2019 de organisatie in handen
had van de jaarlijkse gezamenlijke lezing, opende
met een verwijzing naar de rubriek de Miniman uit
het Dagblad, waar menige Drent recentelijk afschuw
uitsprak over het Halloween-feest. Import uit de V.S.

Terwijl wij in Drenthe al onze eigen griezels hebben
zoals de Witte Wieven.
En dat bevestigde Henk Nijkeuter die zijn reputatie als
rasverteller waar maakte en prachtige Drentse verhalen
voordroeg. Waaronder ook verhalen over nevelheksen
en de Witte Wieven. Naar zeggen hebben die heel wat
op hun geweten, waarbij de vervloekte en daarom constant huilende baby’s nog het minst erg zijn.

Uiteraard ging Henk, in het dagelijkse leven werkzaam bij het Drents Archief en actief als auteur en in
de Drentse Taol, ook in op de actualiteit en dus kwam
Sinterklaas, in de Drentse variant, uitgebreid aan bod.
Als bisschop, die drie in een ton in stukken gehakte
en gepekelde kinderen van Drentse adel weer tot leven
wekte, of als een Wodan die te paard, een witte natuurlijk, door de lucht boven de heide zweefde, vergezeld
door zijn helpers. Ja.., ook alle varianten van Piet kwamen voorbij.
Legendes (heiligenvertellingen), sagen (volksverhalen
met een kern van waarheid) en mythen (volksverhalen
met een boodschap), Henk schudde ze uit de mouw.

Van de juffer van Batinghe, die de Siepel van Dwingeloo op de Nicolaaskerk (!) had bedacht en de bouwmeester die gewoon een spits moest bouwen het hoofd
op hol bracht. Vandaar dat Dwingeloo er nu mooi mee
zit opgescheept. Ellert en Brammert kwamen uiteraard
ook voorbij. In vele gedaantes en groottes. Soms als
vrouwonvriendelijke macho’s, soms als beoefenaars
van de heerenliefde.
Na een geslaagde avond sloot Luuk Lesschen, voorzitter van het RHG, af. En hij wenste iedereen een behouden thuiskomst. Met de waarschuwing wel op te letten
voor Witte Wieven of ander gespuis.

C A D E AU - A B O N N E M E N T
Heeft u ook wel eens moeite om een cadeau voor iemand te bedenken? Het RHG heeft voor u een oplossing.
Bij onze vereniging bestaat er namelijk de mogelijkheid om iemand een cadeau-abonnement te geven.
U maakt aan het RHG het jaarbedrag van de contri-

butie over (op dit moment € 19,00) en het Rolder Historisch Gezelschap zorgt ervoor dat de betrokkene elk
kwartaal De Kloetschup in de bus krijgt.
Wilt u dit, neem dan contact op met onze penningmeester: telefoon (0592)-352221 of
e-mail t.lesschen@hetnet.nl

W I N N A A R R O L D E R M A R K T- R E B U S
De bezoekers van de Roldermarkt 2019 hebben kunnen
zien dat het Rolder Historisch Gezelschap ook dit jaar
weer voor promotiedoeleinden met een stand op de
Roldermarkt was vertegenwoordigd. Dit jaar kon er bij
de stand een rebus worden ingevuld. Wanneer na enig
speurwerk het resultaat van de rebus goed was inge-

vuld, resulteerde dit in het woord PAARDEN.
Uit de goed ingevulde formulieren werd aan het eind
van de dag een winnaar getrokken en dat was deze
keer Harma Lieben uit Rolde. Als prijs ontving zij een
levensmiddelenpakket.

S LU I T I N G R H G - G EBOU W I N V E R BA N D M E T F E ES T DAG EN
Het RHG-gebouw is tijdens de feestdagen gesloten van 21 december 2019 tot 6 januari 2020.
SCHENKINGEN
- Dhr. E. Grote te Rolde: Ach lieve tijd. Tien eeuwen
Drenthe en de Drenten. Zwolle, Waanders, 1987.
- Dhr. G. Takens te Hoogeveen: 3x uitvoering vestigingswet kleinbedrijf 1937 d.d. 11.07.1953 en 3x vergunning
vestigingswet kleinbedrijf 1937 d.d. 01.08.1953
- Dhr. J. Schreurs te Rolde: collectebus WHN (WinterHulp Nederland), diverse boeken over Drenthe
- Kerkkoor Rolde: foto’s en documentatie uitvoeringen,
Kloetschuppen: diverse jaargangen, preken door Rolder dominees op cassettes, 2 aardewerken potten, 2

aardewerken kruiken
- Dhr. Dr. J. Tonckens te Rolde: diverse Drentse boeken
- Dhr. van Lith te Rolde: diverse Drentse boeken, digitale fotocollectie veldnamen
- Dhr. G. Suichies te Rolde: foto boterfabriek Exloo
- Mw. F. Baas te Rolde: dossier geschiedenis inzake
Rolde
- Mw. L. Mooi te Rolde: boek over geschiedenis van
Schoonloo, Kadastrale atlas van Drenthe 1832. Deel
XIII Rolde

Namens het bestuur,
Luuk Lesschen (voorzitter), Alianne Bouma-Hoven (secretaris), Thale Lesschen (penningmeester),
Andries Visser (vice-voorzitter), Henk Hollander en Jan Boelens

