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- Nieuwe website RHG
- Graf Jan ter Steege is nu officieel oorlogsgraf
- We doen weer mee met Rabo Clubsupport
- Lezing ‘Opstand en ondergang van de veenarbeiders in Zuidoost-Drenthe’

Secretariaat:

Nieuwe website

Waardeel 35

Onlangs is onze website in een moderner jasje gestoken. Graag nodigen we u uit om
eens een bezoekje te brengen aan de nieuwe website. Het (vertrouwde) adres is:
https://rhg-rolde.nl

9451 EL ROLDE
Tel.: (0592) 24 39 59
E-mail: secretaris@rhg-rolde.nl
Website:
www.rhg-rolde.nl

Ook zijn wij momenteel druk
bezig om ons beeldmateriaal voor iedereen toegankelijk te maken door middel
van een beeldbank. Dit gaan
we doen met ZCBS (Zijper
Collectie Beheer Systeem).
Het is de bedoeling dat de
beeldbank gekoppeld wordt
aan onze website. Bij het
vernieuwen van de website
en de beeldbank krijgen we
hulp van Paul Tahalele.

Oorlogsgraf Jan ter Steege
Sinds woensdag 15 juni 2022 is het graf van Jan ter Steege op de begraafplaats in Rolde
een officieel oorlogsgraf. Het graf is daarmee overgenomen door de Oorlogsgravenstichting. Op hun site staat nu ook informatie over dit graf. In 2017 werd op 4 mei bij de herdenking in Rolde stilgestaan bij het sneuvelen van Jan ter Steege. Kleinzoon Jan vertelde
daar zijn verhaal. Twee hospitaalsoldaten van het Regiment van Jan haalden ‘zonder op de
eigen veiligheid bedacht te zijn’ gewonde soldaten uit de vuurlinie bij de Moerdijksbruggen. Eén van de twee werd daarbij krijgsgevangen gemaakt, de ander sneuvelde. Dat was
Jan ter Steege. Hij gaf zijn eigen leven om het leven van zijn kameraden te redden en werd
daarvoor postuum geëerd met het Oorlogsherinneringskruis met gesp “Nederland mei
1940”. Het RHG bewaart zorgvuldig de versierselen, onderscheidingen en correspondentie
van Jan ter Steege, dat het overhandigd heeft gekregen door kleinzoon Jan.  

Rabo Clubsupport
Wij doen dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport!
Het Rolder Historisch Gezelschap heeft vele duizenden foto’s en/of video’s van de oude

gemeente Rolde. Deze willen wij graag voor iedereen zichtbaar
maken via een beeldbank (foto en video) die te benaderen is via de
(nieuwe) website. Om deze beeldbank te kunnen realiseren dient
software te worden aangeschaft en expertise te worden ingehuurd.
Hiervoor komt een financiële bijdrage goed van pas. Als lid van de
Rabobank kunt u van 5 tot en met 27 september 2022 stemmen op
uw favoriete vereniging of stichting. Het zou fantastisch zijn als u
en uw familie en vrienden stemmen geven aan het RHG.
Kijk voor meer info op
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/.
Alvast bedankt voor uw steun!

Lezing ‘Opstand en ondergang van de veenarbeiders in
Zuidoost-Drenthe’
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van juni organiseren de Culturele Vereniging Rolde
en het Rolder Historisch Gezelschap op dinsdag 8 november 2022 samen een lezing. Deze
lezing wordt gehouden in MFC Boerhoorn en start om 20.00 uur.
Auteur Jan Kalter komt vertellen over de sociale en economische aspecten van de veenwinning, de opkomst en rivaliteit binnen de vakbewegingen en de aanloop naar de massale
arbeidersopstand van 1921 in Zuidoost-Drenthe. In 1921 stond Zuidoost-Drenthe letterlijk
en figuurlijk in brand. De dramatische gebeurtenissen van dat jaar, de aanloop en de onderliggende oorzaken worden in zijn boek ‘Opstand en ondergang van de veenarbeiders in
Zuidoost-Drenthe 1860-1921’ op indringende wijze beschreven.
Turfwinning was decennialang de belangrijkste bedrijfstak in Zuidoost-Drenthe. Toen in
1921 de turfwinning in het gebied instortte, ontstond een sociale ramp: werkloosheid, armoede en honger. De veenarbeiders kwamen hiertegen massaal in opstand.
Deze crisis kwam echter niet uit de lucht vallen. Al vijftig jaar eerder waren er tekenen dat
de turfwinning zijn langste tijd gehad had, doordat turf steeds meer door steenkool werd
vervangen. De teruglopende rentabiliteit werd op de veenarbeiders afgewenteld, onder
meer door het verlagen van hun lonen. In dezelfde periode kreeg het socialisme voet aan
de grond en werden er vakbonden opgericht. Deze ontwikkelingen zetten de arbeidsverhoudingen verder op scherp. Juist in deze periode raakten in andere gebieden de turfvoorraden uitgeput en verschoof de turfwinning naar Zuidoost-Drenthe. Gesteund door hun
vakbonden kwamen de veenarbeiders in opstand. Maar ook binnen de vakbewegingen
was rivaliteit. Anders dan in de rest van Nederland speelde in Zuidoost-Drenthe binnen
de vakbewegingen vooral de botsing tussen de revolutionaire socialisten en sociaaldemocraten. Het overgeleverde beeld van arme ongeschoolde en opstandige veenarbeiders is
sterk bepaald door deze laatste fase van de vervening.

Vacatures in het bestuur. Iets voor u?
Al enige tijd staat de vacature van voorzitter van dit prachtige Gezelschap open. We zoeken een in de gemeenschap gewortelde persoon met een goed netwerk die ons met verve
kan vertegenwoordigen. Voldoe je aan dat profiel en wil je ons komen helpen? Neem dan
contact op met onze secretaris. Die secretaris overigens, wil zich volgend jaar meer richten
op de website en de inhoud daarop. Daarom zoeken we voor volgend jaar ook een nieuwe
secretaris. Beiden worden formeel via de ALV benoemd.
Het bestuur
Andries Visser (vicevoorzitter), Alianne Bouma-Hoven (secretaris),
Thale Lesschen (penningmeester), Henk Hollander, Ali Stokker en Arend Smeenge

