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TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zo’n 50 leden hebben op 26 februari 2020 de Algemene
Ledenvergadering in het Stationskoffiehuis in Rolde
bijgewoond. Aansluitend kwamen er nog meer belangstellenden om de lezing van Michiel Gerding bij te wonen. De zaal was toen gevuld met 95 belangstellenden.
Een bijzonder woord van dank ging uit naar onze
vrijwilligers. Af en toe stoppen er vrijwilligers door
persoonlijke omstandigheden, maar gelukkig hebben
we ook in 2019 weer enkele nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Onze vrijwilligers en de redactie van
de Kloetschup zijn van grote waarde voor onze vereniging. Dank aan iedereen die zich in 2019 heeft ingezet
voor onze vereniging.
In 2019 is er negen keer een bestuursvergadering geweest. Net als voorgaande jaren was onze huisvesting
ook in 2019 weer regelmatig onderwerp van gesprek.
Wij zijn erg blij dat het in 2019 gelukt is om met de
gemeente tot overeenstemming te komen over huisvesting in de nieuwe Boerhoorn, Als RHG krijgen
wij straks de beschikking over twee ruimten in de
Boerhoorn. Een vaste ruimte, waarin ons archief en

bibliotheek komen, met enkele werkplekken. En daarnaast krijgen wij op de dinsdagmiddag en de donderdagavond de beschikking over een mooie grote ruimte
waar onze vrijwilligers op de genoemde dagdelen goed
uit de voeten kunnen. De grote vraag is nu wanneer de
nieuwe Boerhoorn gereed is voor gebruik.
Het ledenaantal is in 2019 licht gedaald van 590 naar
576 leden. Natuurlijk verloop, een aantal verhuizingen
en een aantal opzeggingen zonder opgaaf van reden is
er de oorzaak van.
Van de bestuurstafel
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2019 zijn ongewijzigd vastgesteld en de begroting voor 2020 is goedgekeurd. Het jaarverslag van
de secretaris is terug te vinden op onze website (www.
rhg-rolde.nl/pages/organisatie/algemeen-bestuur/jaarverslagen)
Verkiezing bestuursleden
In de ledenvergadering zijn onze penningmeester Thale
Lesschen en vice-voorzitter Andries Visser herkozen.

L E Z I N G M I C H I E L G E R D I N G : O O R LO G E N B E V R I J D I N G I N F OTO ’ s
Op woensdag 26 februari 2020, aansluitend op de Algemene ledenvergadering van het Rolder Historisch
Gezelschap, heeft historicus Michiel Gerding een
lezing gegeven over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945. De lezing is onderdeel van meerdere

lezingen en activiteiten rond het thema 75 jaar Vrijheid.
Hij putte daarbij uit foto’s die in Drenthe zijn verzameld voor het landelijk fotoproject 75 jaar Vrijheid van
het NIOD. Elke provincie levert 50 foto’s. Uiteindelijk

zullen er 100 foto’s uitgekozen worden die komen te
hangen in de hal van de Tweede Kamer.
In een volle zaal met 100 kijkers én luisteraars heeft
Michiel aangetoond dat het gezegde dat één beeld
méér zegt dan 1000 woorden beslist een misverstand
is. Want een foto is ook maar een momentopname,
ingekaderd door de fotograaf. Juist het verhaal eromheen maakt dat de foto diepgang krijgt. Verschillende
foto’s van strijd, Jodenvervolging, bezetting, verzet en
bevrijding kregen een verhaal mee van Gerding. Ook
een aantal foto’s van Rolde. Ook die niet in de top-100

waren gekomen, maar wel interessant voor het Rolder
publiek.
Het had Gerding verbaasd dat er zo veel mensen in de
Rolder zandverstuiving konden tijdens de Landdagen.
Zo een klein verstuivinkje. Dat was wel even tegen het
zere been, net nu we het een aantal jaren terug, ook
door toedoen van het RHG, in oude luister hadden hersteld. Het werd hem vergeven.
Voorzitter Luuk Lesschen sloot de (late) avond af met
waarderende woorden over Gerdings verhalende capaciteiten, die de foto’s deden leven. Hij wenste iedereen
een goede thuisreis.

VRIJHEID-ExPREss
In de maand van de vrijheid (van 4 april tot 5 mei 2020)
rijdt de Vrijheid-express door Drenthe om verhalen
over oorlog en vrijheid op te halen en te brengen, ook

de foto’s worden hier getoond. In de regionale media
wordt hier nog veel aandacht aan besteed, hou die dus
in de gaten!

CONTRIBUTIE 2020
In deze aflevering van ‘De Kloetschup’ treft u de nota
van de contributie voor het jaar 2020 aan.
Gevraagd wordt het bedrag van de contributie voor
15 april 2020 over te maken. In de algemene ledenvergadering is ingestemd met het verhogen van de contri-

butie met € 1,–. Dit betekent dat de contributie in 2020
€ 20,– bedraagt. Ook nu geldt dat bij niet tijdige betaling een bedrag van € 2,– wegens administratiekosten
in rekening kan worden gebracht.

L E Z I N G H A R RY D E WA A R D O P D I N s DA G 7 A P R I L 2 0 2 0
In het kader van 75 jaar Vrijheid organiseren wij als
RHG in samenwerking met de Bibliotheek te Rolde
een lezing over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Op dinsdag 7 april 2020 zal Harry de Waard,
onder andere oud-directeur van de Mavoschool te
Rolde, deze lezing geven. Harry is geboren en getogen
aan de Steendijk te Assen en is ooggetuige geweest van
diverse gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en
de bevrijding. Zijn lezing zal uit een drietal delen bestaan, namelijk:
- De oorlogsmonumenten in en rond de voormalige

gemeente Rolde en de gemeente Assen
- Het verhaal van het neergestorte Lancaster vliegtuig
bij het gat van Dries en de geschiedenis van het Lancaster monument
- De nabestaanden van de bemanningsleden van de
Lancaster
De locatie van deze lezing is in de bibliotheek aan de
Stationsstraat te Rolde (het pand waar voorheen de
Multimate was gevestigd). De aanvang is om 20.00 uur
en inloop vanaf 19.30 uur.

PLAATsING sTRUIKELsTENEN TE ROLDE EN NOOITGEDACHT OP 31 MAART 2020
Op 31 maart 2020 zal de heer Gunter Demnig, de bedenker van de struikelstenen, op een tweetal plaatsen te
Rolde en op één plaats te Nooitgedacht struikelstenen
plaatsen.
Bij de Asserstraat 1 worden rond 10.00 uur vijf struikelstenen geplaatst. Hier woonde de familie Bendix
Schaap. Zij werden op vrijdag 2 oktober 1942 weg-

gevoerd naar kamp Westerbork en later in Auschwitz
vermoord. Bij de Asserstraat 43 worden vier struikelstenen geplaatst. Hier woonde de familie Aron Schaap.
Ook zij werden op 2 oktober 1942 weggevoerd naar
kamp Westerbork en in Auschwitz vermoord.
In Nooitgedacht aan de Veldweg 13 worden rond
11.30 uur drie struikelstenen geplaatst. Hier woonde

de familie Fiesler (Fischler). Zij werden ook via Kamp
Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord.
’s Middags worden op twee plaatsen in Gieten en op
twee plaatsen in Gieterveen totaal 24 stenen geplaatst.

Volg ook de publicaties van de Stichting Struikelstenen
in De Schakel of via de website van de Stichting (www.
struikelstenen-aaenhunze.nl). Op de website staat ook
informatie over deze Joodse families.

5 0 - JA R I G J U B I L E U M R H G
Dat jubileum laten wij natuurlijk niet onopgemerkt
voorbijgaan. In het weekend van 22-23 augustus vieren
we dit met elkaar met enkele activiteiten.
Zoals de presentatie van hét stratenboek van de oude
gemeente Rolde. Met een beschrijving van alle dorpen
en straten. Hoe komen ze bijvoorbeeld aan hun naam?
En met prachtige foto’s. Het boek heeft als titel: “Van
Amen tot Nooitgedacht”. Een werkgroep bestaande
uit Ton Pots, Geert Kamphuis, Ellen de Vries, Feije
Takens en Andries Visser heeft met ondersteuning van
de werkgroep Beeld en Maud Diemer van drukkerij
Servo al een proefdruk klaarliggen. We hebben het al
even gezien en het wordt een prachtig boek.
In het betreffende weekend overhandigen we het eerste
exemplaar op onze Jubileumreceptie. Voor onze leden
is het boek verkrijgbaar tegen een sterk gereduceerde

prijs, maar ook voor niet-leden is het boek straks een
aantrekkelijke aanschaf.
Op basis van het boek organiseren wij in datzelfde
weekend ook nog een fietstocht langs alle kernen: van
Amen naar Nooitgedacht. Met het boek op de pakjesdrager volg je de route zonder problemen. Het is wel
even 50 kilometer. Maar een beetje e-biker kan dat wel
aan.
Aansluitend op de boekpresentatie en de receptie op 22
augustus zullen we u in de in de Balloërkuil nog vermaken met een feestelijke historische voorstelling. Over
deze door het bestuur te organiseren activiteit hangt
nog een zweem van geheimzinnigheid en dat houden
we nog maar even zo. Maar wel alvast even de datum
vastleggen in de agenda!

T E H U U R : K A N TO O R - E N / O F C U R s U s R U I M T E
Het RHG heeft een kantoor- en/of cursusruimte te huur.
De ruimte is gelegen op de eerste etage in ons gebouw
aan de Stationsstraat te Rolde.
De oppervlakte is circa 24 m2 en is gestoffeerd en voorzien van CV en een data aansluiting. De ruimte is tot en

met december 2021 beschikbaar.
Voor meer informatie en de huursom kan contact opgenomen worden met Luuk Lesschen (via telefoon:
0592-242917 of via e-mail luuklesschen@hetnet.nl).

T I M O N WA A R s E N B U R G V E R T E LT: I N O O R LO G E N L I E F D E
Op 12 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat
Rolde werd bevrijd. Dat is de aanleiding om op zondag
19 april 2020 (aanvang 19.30 uur) historicus, schrijver en verteller Timo Waarsenburg in de Jacobuskerk
zijn voorstelling ‘In oorlog en liefde’ te laten spelen.
Waarsenburg brengt het waargebeurde verhaal van
Hans Beckman, een Nederlands militair en verzetsman
die in Auschwitz terecht kwam. In dat concentratiekamp vond hij de liefde van zijn leven. Waarsenburg
interviewde Hans Beckman verschillende keren en het

verhaal liet hem niet meer los. In 2017 maakte hij er
een vertelling van voor het Bevrijdingsfestival in Den
Haag en sindsdien speelt hij de voorstelling door het
hele land.
Deze vertelling wordt georganiseerd door de Culturele
Vereniging Rolde en de Jacobuskerkgemeente.
De entree bedraag € 5,– (CVR-leden hebben gratis
toegang). Op de websites van de CVR en de Jacobuskerk vindt u meer informatie.
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