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T ERUGB LI K O P 2020 EN VOO RU I T B LI K O P 2021
Nog even en het jaar 2020 zit erop. Een jaar dat ons
nog lang zal heugen. Begin van het jaar was er al iets
bekend over een virus in het verre China. Nog een
ver-van-ons-bed-show. Maar opeens na de krokus
vakantie en wintersport was het ook hier. Carnaval in
het zuiden zorgde voor nog meer verspreiding. Vanaf
half maart was daar de intelligente ‘lockdown’! Bijna
alles op slot en anderhalve meter afstand. Desondanks volle ziekenhuizen en IC’s. Volop crisis! Pas in
het voorjaar en daarna de zomer werden de coronacijfers beter en mocht er weer meer. Helaas steeg
het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer
sterk. Er kwamen daarom weer strenge maatregelen
om het virus te beteugelen. We zitten er nog middenin. Eigenlijk is het nu wachten op een vaccin om
ons te beschermen.
Al onze vrijwilligers missen net als de meeste mensen de persoonlijke contacten en gezelligheid wat
een vereniging nu eenmaal kenmerkt. Als bestuur
hadden wij ons het jubileumjaar natuurlijk ook anders voorgesteld. Allerlei bijeenkomsten en lezingen,
zoals 75 jaar bevrijding en het plaatsen van de struikelstenen, moesten worden afgelast. De viering van
ons jubileum in de Balloërkuil hebben wij moeten
verplaatsen naar 2021.
Gelukkig kon de presentatie van het boek “Van
Amen tot Nooitgedacht” coronaproof doorgaan op
de Grote Brink te Rolde. Het boek is een geweldig
succes! De eerste druk was al snel uitverkocht en de
tweede druk is inmiddels gereed. Een groot compli-

ment voor de samenstellers van dit boek, te weten
Ton Pots (projectleider), Geert Kamphuis, Ellen de
Vries, Feije Takens en Andries Visser. Dit met assis
tentie van Maud Diemer van Servo.
En nu 2021. Zo lang het coronavirus nog heerst
kunnen we nog weinig plannen. De algemene
ledenvergadering zal hopelijk later in het jaar worden gehouden. Dit zal ook gelden voor de geplande
lezingen en de viering van ons 50-jarig jubileum.
Wel zullen we ons gaan voorbereiden op de verhuizing naar De Boerhoorn. Het oude pand is inmiddels
gesloopt en de aannemer is druk bezig met de bouw
van de nieuwe Boerhoorn. De verwachting is, dat de
nieuwe Boerhoorn eind oktober 2021 gereed is. Een
eventuele verhuizing zal dan in november/december
2021 plaatsvinden.
Wij wensen u en uw naasten, ondanks de beperkende
coronamaatregelen fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Normaal gesproken houden wij ieder jaar in februari/
maart onze algemene ledenvergadering. Vanwege de
coronamaatregelen hebben wij besloten om voorals-

nog geen datum voor de ALV vast te stellen. In onze
volgende nieuwsbrief van maart 2021 hopen wij een
datum te kunnen noemen.

B E S A M I M -T O R E N TJ E VA N D E FA M I L I E S C H A A P
Via mevrouw Titia Takens-Greving zijn wij als RHG
in het bezit gekomen van een ‘Besamim’-torentje.
Dit torentje was eigendom van de Joodse familie
Schaap. De familie Schaap woonde met de schoonouders van mevrouw Takens onder hetzelfde dak aan
de Asserstraat 1 te Rolde. De familie Schaap kwam
via Kamp Westerbork in Auschwitz terecht en werd
daar vermoord. Ze hadden dit torentje en een Joodse
bijbel verstopt in hun woning. Dochters van de familie Dick en Titia Takens vonden deze voorwerpen
op zolder. De bijbel is in 2017 overgedragen aan het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Dit ‘Besamim’-torentje wordt gebruikt bij de
‘Havdalah’-ceremonie. Aan het einde van de Shabbath
wordt met een ceremonie afscheid genomen van de
wekelijkse rustdag.
Wanneer de Struikelstenen ter nagedachtenis van de
familie Schaap worden geplaatst hopen wij met een
artikel in De Kloetschup uitvoerig hierop terug te
komen.
N I EU W E O P L AG E VA N H E T B O E K ‘ VA N A M E N T O T N O O I T G E DAC H T ’
Op 4 september jl. heeft het Rolder Historisch Gezelschap het eerste exemplaar overhandigd van een
uniek en fraai geïllustreerd boek met een veelheid
aan informatie over de dorps- en straatnamen in de
voormalige gemeente Rolde. Ontvanger was wethouder Henk Heijerman van Aa en Hunze.
In enkele weken tijd was het boek uitverkocht. Daarom heeft het RHG besloten om een extra oplage van
350 stuks te laten drukken. Deze tweede druk is inmiddels binnen en ook de verkoop daarvan verloopt

voorspoedig. Het boek is weer te koop voor 15 euro.
Leden van het RHG betalen 10 euro. Een exemplaar
is te bestellen door te bellen met Thale Lesschen
(0592-352221) of door een e-mail te sturen naar
secretaris@rhg-rolde.nl.
Het boek bevat ook een uitneembare fietsroute die
langs alle dorpen voert en de mooiste plekjes aandoet. Met het boek op de pakjesdrager komt de fietser
veel te weten over de omgeving.

R E S U LTA AT R A B O C L U B S U P P O R T
Anders dan normaal hebben wij dit jaar de cheque
van de Rabo ClubSupport 2020 per post mogen
ontvangen. Het RHG ontvangt dit jaar een bedrag

van maar liefst € 1.537,47 voor de ontvangen stemmen. Wij zijn hier heel erg blij mee! Bij deze willen wij de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en

alle leden van de Rabobank die op ons gestemd
hebben heel hartelijk danken! Het bedrag wordt
besteed aan nieuwe laptops en het inrichten van de

ICT-infrastructuur in ons nieuwe onderkomen in de
Boerhoorn.

C U LT U R E L E A N B I - S TAT U S V O O R H E T R H G
Al enige tijd is het bestuur van het RHG bezig met
het verkrijgen van de culturele ANBI-status.
Wat is een culturele ANBI en wat zijn de voordelen?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De voordelen van een ANBI zijn:
- Ze hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te
betalen over erfenissen of verkregen schenkingen.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften
aftrekken van de inkomstenbelasting of van
de vennootschapsbelasting. Voor donateurs van
culturele ANBI’s geldt daarnaast als voordeel een
extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun
aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift

aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag
van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte
vennootschapsbelasting.
Om aangemerkt te worden als een culturele ANBI
moet worden voldaan aan een fiks aantal voorwaarden. Onlangs heeft de Belastingdienst ons bericht
dat het Rolder Historisch Gezelschap voldoet aan
deze voorwaarden en daarmee de culturele ANBIstatus heeft verkregen. Zij verbond hieraan wel de
voorwaarde dat onze statuten binnen niet al te lange
termijn op een klein onderdeel moeten worden aangepast. In onze eerstvolgende jaarvergadering komen wij hierop terug.

G E Z O C H T: F O T O ’ S VA N O U D E B E R O E P E N E N A M B A C H T E N
Het RHG is op zoek naar foto’s van oude beroepen en
ambachten die gemaakt zijn in de voormalige gemeente Rolde. Voorbeelden hiervan zijn: het huisslachten,
hooien op de oude manier met de vork en de rief en
eventueel met de oude machines zoals schudders e.d.,
aardappelrooien met de vork en op de knieën of met
de eerste rooimachines, maaimachines voor koren,
maaien met het paard, klompen maken op de ouderwetse manier, het ploegen met paard(en) met een éénof tweescharige ploeg, het met de hand schoffelen van
de aardappelen en bieten, het riggelen (prikkeldraad en
palen om het weiland zetten), het met de hand melken,
het op de knieën bieten op één zetten, het aardappels

sorteren met de machine of de schokker die met mankracht gedraaid moest worden of de leestafel.
Als u in uw fotoalbums van dit soort foto’s heeft, dan
zouden wij deze graag kort van u lenen. We gaan ze
dan scannen en u krijgt uw foto’s vervolgens weer
terug. Geef ons als historische vereniging de kans
om dit soort foto’s voor het nageslacht te bewaren.
Voor bovenstaande kunt u contact opnemen met
Emmie Suichies, contactpersoon van de werkgroep
beeld (tel. 0592-241517). Schroom niet om te bellen,
want wij zijn enorm blij met dit soort foto’s!

A ANWINSTEN BIBLIOTHEEK
- Geschonken door Asser Historische Vereniging te
Assen:
Jansen, K., B. Otter, Het horloge van de parachutist.
Asser oorlogsherinneringen. Assen, Asser Historische Vereniging, 2020 (met o.a. vermelding van
de landdag te Rolde op 21 september 1942 in de
Boerdennen).

- Geschonken door Het Drentse Landschap, als dank
voor het beschikbaar stellen van enige foto’s voor
het boek.
De Hondsrug - Landschap van eeuwen. Uitgave van
Het Drentse Landschap in samenwerking met De
Hondsrug UNESCO Global Geopark en het Hunebedcentrum.

SCHENKINGEN
- Wed. J. Mulder te Nieuwegein: 1 weckpot sperziebonen, 1 video “Rond de Rolder toren” en “Rolde
1950-2000”, 1 video “Rolde in de jaren zestig”.
- Mw. E. Reinders-Kamping te Emmen: correspondentie van dhr. H. Lubbers gedateerd 1942-1945.
Bewoner van de Eekhof te Rolde en oud-HdS te
Rolde.
- Fam. J. Sipma te Assen: Oeze Volk jaargang 19962007.
- Mw. Post-Blaauw te Assen: 800 jaar Rolde Programmaboekje Historische Optocht.

- De heer R. Brands: de Rolder zeskampkoffer van
de fameuze Rolder Zeskampploeg met allerlei
voorwerpen, vaantjes (nationaal en internationaal).
Deze koffer was van oud-wethouder Brands.
- Fam. Dik-Jonkeren (nazaten van burgemeester
Reijnders): een pasteltekening van een boerderij,
die nog alleen op het doek bestaat. Het is een pasteltekening van Arie van der Boon. In de volgende
Nieuwsbrief/Kloetschup komen wij hier uitgebreid
op terug.
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