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JAARVERSLAG ROLDER HISTORISCH GEZELSCHAP 2020  
 
 
Voorwoord 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. In januari/februari was er al iets bekend over een virus in het 
verre China. Nog een ver van ons bed show. Maar opeens na de krokusvakantie was het virus ook 
hier. De rest van het jaar was de hele wereld en dus ook Nederland in de greep van het Coronavirus. 
 
Als gevolg van Corona kon de viering van ons 50-jarig jubileum in 2020 helaas niet doorgaan en ook 
onze werkgroepen hebben hinder ondervonden van de Coronamaatregelen. Het aantal 
bijeenkomsten in het RHG-gebouw was minimaal maar gelukkig kon een aantal werkgroepen wel 
doorgaan met hun werkzaamheden door dit vanuit huis te doen.  
Gelukkig hebben we ook in 2020 weer enkele nieuwe vrijwilligers mogen begroetten. Onze 
vrijwilligers en de redactie van De Kloetschup zijn van grote waarde voor onze vereniging. Dank aan 
iedereen die zich in 2020 heeft ingezet voor onze vereniging. 
 
In 2020 is er tien keer een bestuursvergadering geweest waarvan de meeste digitaal via TEAMS. In 
het begin was dat een beetje wennen maar na verloop van tijd ging dit steeds beter. Net als 
voorgaande jaren was onze huisvesting ook in 2020 weer regelmatig onderwerp van gesprek. De 
verhuizing naar de nieuwe Boerhoorn komt steeds dichterbij en staat gepland voor eind 2021.  
 
Eén van onze belangrijkste activiteiten was de presentatie en de verkoop van het boek “Van Amen 
tot Nooitgedacht”. Op vrijdag 4 september werd het eerste exemplaar overhandigd van dit unieke en 
fraai geïllustreerde boek met een veelheid aan informatie over de dorps- en straatnamen in de 
voormalige gemeente Rolde. Ontvanger was wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en 
Hunze. De overhandiging vond in de open lucht plaats nabij de stevig draaiende molen aan de Brink 
in Rolde. Door de Coronamaatregelen was de overhandiging in een besloten bijeenkomst voor 
vrijwilligers van het Gezelschap en de boeksponsoren. De eerste druk van het boek (500 exemplaren) 
was in korte tijd uitverkocht en inmiddels loopt ook de verkoop van de tweede druk van het boek  
(350 exemplaren) goed door.  
 
Verder heeft het RHG in 2020 de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
verkregen. Hieraan is door de Belastingdienst nog wel de voorwaarde gesteld dat onze statuten 
binnen niet al te lange termijn op een klein onderdeel moeten worden aangepast.  
 

Ledenaantal 
De afgelopen jaren daalde het aantal leden per saldo steeds licht als gevolg van natuurlijk verloop en 
verhuizingen. Hoewel ook om die reden het aantal leden afnam, gaf in 2020 het aantal betalende 
leden ten opzichte van het jaar 2019 per saldo een stijging te zien van 12 waarmee het totaal kwam 
op 588. De publiciteit rond de verkoop van het boek Van Amen tot Nooitgedacht is met name de 
reden van deze groei. 
 
Jaarvergadering 2020 

Op 26 februari 2020 werd in het café Stationskoffiehuis te Rolde de algemene ledenvergadering 
gehouden. Er waren (buiten het bestuur) 47 leden aanwezig. Het jaarverslag 2019 van de secretaris 
en het financieel verslag 2019 van de penningmeester werden tijdens de jaarvergadering ongewijzigd 
vastgesteld. Tijdens de vergadering werd besloten om de contributie met ingang van 2021 met 
1 euro te verhogen naar 20 euro. 
 
Penningmeester Thale Lesschen en vice-voorzitter Andries Visser waren aftredend en werden 
herkozen.  
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De Kloetschup 

De redactie, bestaande uit Ellen de Vries-Heijboer, Roel Brands, Janny Bruins en Geert Kamphuis, 
kwamen zoals gewoonlijk weer vier keer bijeen om een nieuw nummer samen te stellen. 
De 96 tekstpagina’s + 4 pagina’s achterkant van de vier Kloetschup-afleveringen in 2020 werden 
gevuld met: 

• Een interview van Lukas Koops (Johan Hamminga) 

• Van Henk Luning 4 verhalen: De Deurzer bad- en zweminrichting, Varkensschouwers in Rolder 
dingspel, Gejaagd door de wind, Jacob Kemfers en De eerste predikanten in Rolde 

• Van Pim Mensingh: In het land der hunebedden 

• Van J.W. Okken: De verhinderde verkoop van hunebedden te Rolde 

• Van G.A. Coert: De reewegen in Drenthe 

• Een aantal korte verhalen/collages van Feije Takens, Anne Veenstra en uit Het Noorden in woord 
en beeld, De Rolder Post en Drentse Rechtsbronnen 

• Verder de vaste rubrieken Uit de Krant Geplukt en Oud en Nieuw en Kiek Oet 
 
Door nieuwe verhalen van Henk Luning en elders gevonden materiaal is de voorraad op de plank 
toch enigszins aangevuld. De voorraad slinkt wel en daarom we ziet de redactie toch wel uit naar 
artikelen van nieuwe auteurs. 
 
Het bestuur van het RHG heeft voorstellen voor de verandering van de lay-out van omslag en inhoud, 
waardoor de omslag in kleur zal verschijnen, goedgekeurd.  
 
Andries Visser zal met ingang van 2021 de redactie versterken. 
 
Herdenking 4 mei 
Op 4 mei 2020 vond er een bijzondere herdenking plaats. In plaats van de gebruikelijke en altijd 
drukbezochte ceremonie om acht uur ’s avonds vond deze nu al om tien uur in de ochtend plaats. 
Zonder publiek. De vlaggen waren al vroeg halfstok. Het mocht de hele dag en er werd veel gehoor 
aan gegeven. Vóór tien uur werden namens het Rolder Historisch Gezelschap en de Jacobuskerk 
bloemen gelegd. Om tien uur werden door het Rolder comité 4 mei en door burgemeester en 
wethouders van Aa en Hunze bloemen gelegd. Na het signaal Taptoe werd een minuut stilte in acht 
genomen. 
 
Rabobank ClubSupport  
In 2020 hebben wij de cheque van de Rabo ClubSupport 2020 per post mogen ontvangen. Het RHG 
ontving 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. 
 
Overige activiteiten 
Helaas hebben wij door de Coronacrisis het merendeel van onze geplande activiteiten in 2020 
moeten afgelasten. Dit waren: 

• Lezing door Harry de Waard over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding op 7 april 

• De geplande voorstelling voor ons 50-jarig jubileum dat gepland stond in het weekend van 22 en 
23 augustus  

• De lezing samen met de Culturele Vereniging Rolde die gepland stond in het najaar  
 
De activiteiten/werkzaamheden die wel zijn doorgegaan:  

• Nieuwjaarsreceptie met een heuse “pubquiz” voor onze vrijwilligers 

• Lezing door Michiel Gerding over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945. De lezing 
was onderdeel van meerdere lezingen en activiteiten rond het thema 75 jaar Vrijheid 
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• Presentatie van het boek “Van Amen tot Nooitgedacht” op de Grote Brink in Rolde 

• Input gegeven inzake de vervanging van ANWB borden die op enkele plekken in Rolde staan 

• Aanleveren van teksten en foto’s voor het blad “Doorstroom” van het IVN 

• Overleg met Het Drentse Landschap over de onderhoudstoestand van de terreinen rond de 
hunebedden en de Balloërkuil 

• Beantwoorden van diverse vragen over o.a. de historie van de oude gemeente Rolde die gesteld 
werden via de mail en/of facebook 

 

Werkgroepen 
De diverse werkgroepen van het RHG hebben last gehad van de Coronamaatregelen maar hebben 
daar waar mogelijk nog wel werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder een beschrijving van de 
activiteiten die in 2020 zijn verricht:  
 
Werkgroep Beeld 
De werkgroep bestaat uit de vrijwilligers Klaas Hoven, Lammert Suichies, Emmie Suichies, Loek 
Bardie, Diny Scholten, Bert Geerts, Jan Schutrup, Henk Meijeringh en Anneke Hollander. Vanuit het 
bestuur is Henk Hollander daaraan toegevoegd.  
 
De werkgroep heeft in 2020 geen bijeenkomsten kunnen hebben wegens de Corona pandemie. Ook 
heeft men op de dinsdagmiddagen weinig gezamenlijke werkzaamheden kunnen doen. Wel is een 
omvangrijk gedeelte van de dia's van Feije Takens inmiddels gescand en zijn de foto's van de 
woningen van alle dorpen in de voormalige gemeente Rolde voor zover mogelijk beschreven. 
 
Klaas Hoven heeft een aantal keren contact gehad met het Drents Archief betreffende de beeldbank, 
maar hier zit nog niet veel voortgang in. De meeste foto's bij het Drents Archief staan op zwart en het 
is niet mogelijk om ze via internet in te zien. 
 
Diny Scholten heeft de ontbrekende foto's van Grolloo aangeleverd. Jan Schutrup heeft bij vele 
projecten en bijeenkomsten foto's gemaakt, zoals de 4-mei herdenking, de uitreiking van het boek 
van Amen tot Nooitgedacht, de sloop van de Boerhoorn en de ontwikkelingen bij het Ruigeveld.  
 
Een aantal bewoners heeft gereageerd op de oproep om foto's van oude beroepen naar ons te 
sturen en daar zijn we ze dankbaar voor.  
 
Ook heeft de werkgroep medewerking verleend aan het toesturen van foto's naar de bond 
Heemschut en het Drentse Landschap voor het plaatsen hiervan in verschillende bladen. 
Ook zijn in 2020 weer vier keer foto's en tekst geleverd voor de rubriek Oud en Nieuw in de 
Kloetschup.  
 
Werkgroep Archief, Bibliotheek en Collectie (werkgroep ABC) 
Tot ongeveer eind maart is de werkgroep nog op de gebruikelijke uren aan het werk geweest, maar 
daarna slechts op een paar avonden met één of twee personen. Aan de reguliere werkzaamheden is 
in 2020 nauwelijks aandacht besteed. Wel werden ad hoc, meestal via de mail of telefoon, een paar 
vragen van derden beantwoord.  
 
De werkgroep hoopt dat ze in 2021 op enig moment weer aan het werk kan en dan staat natuurlijk 
de verhuizing naar de nieuwe Boerhoorn als hoogtepunt op de agenda. Hiervoor moet nog wel 
geïnventariseerd worden wat er allemaal mee kan naar onze nieuwe locatie en wat we eventueel 
zullen moeten afstoten.  
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Werkgroep Bewoningsgeschiedenis 
Ondanks de beperkingen door de Coronamaatregelen heeft de werkgroep Bewoningsgeschiedenis in 
2020 goede voortgang geboekt. Door thuiswerken kon het vervallen van de maandagavond 
bijeenkomsten worden gecompenseerd. Helaas is het inwinnen van gegevens uit het archief van de 
gemeente Aa en Hunze vanwege Corona gestagneerd. Hopelijk kan dit in 2021 weer worden 
opgepakt.  
 
Naast de in 2019 uitgewerkte straten: Kerkbrink, Hunebedweg, Esstraat, Slokkert inclusief 
Koelandsdijk zijn in 2020 de Gieterstraat, Hoofdstraat, Nijlanderstraat en Schooldstraat uitgewerkt 
en geregistreerd. Daarnaast zijn van een aantal andere straten waaronder de Asserstraat, Grote Brink 
en Burgemeester Reijndersstraat ook al veel gegevens in het format vastgelegd.  
 
In 2020 is de werkgroep bewoningsgeschiedenis met 2 personen uitgebreid. Tinus Ottens en Lineke 
Poutsma zijn in 2020 toegetreden tot de werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 8 personen.  
In november is met de redactie van de Kloetschup afgesproken dat de werkgroep ingaande het 
nieuwe jaar voor iedere Kloetschup een bijdrage levert. Voor het maart nummer 2021 is een inleiding 
geschreven en bij de redactie ingeleverd. Aansluitend wordt in iedere volgende Kloetschup de 
bewoningsgeschiedenis van een woning gepresenteerd.  
 
Het streven van de werkgroep om in 2020 de eerste resultaten van de werkgroep 
Bewoningsgeschiedenis te presenteren is vanwege Corona niet gelukt. Naast de presentatie in 2021 
in de Kloetschup is de werkgroep, indien mogelijk, voornemens hier in 2021 gestalte aan te geven. 
Wellicht geeft de toekomstige verhuizing naar de nieuwe Boerhoorn ook mogelijkheden.  
 
Werkgroep Begraafplaatsen 
De werkgroep begraafplaatsen stond in maart 2020 te popelen om de opgedane kennis tijdens de 
cursus onderhoud grafmonumenten in praktijk te brengen. Helaas gooide ook hier het Coronavirus 
roet in het eten. 
Pas na de zomervakantie halverwege augustus is de werkgroep van start gegaan. Niet alle 
werkgroepleden durfden het aan om weer te beginnen. Over het algemeen waren er 8 tot 10 leden 
aanwezig op de donderdagmiddag. Ook konden wij een nieuw lid verwelkomen nl. Rita Postma. 
Enkele grafmonumenten zijn weer hersteld. Ook zijn op vele grafstenen de teksten weer zichtbaar 
gemaakt.  
Helaas moest er eind oktober vanwege de weersomstandigheden en de nieuwe Coronamaatregelen 
weer gestopt worden. De werkgroepleden hopen in april 2021 weer van start te kunnen gaan. Eén en 
ander hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen met betrekking tot het het Coronavirus en het weer. 
 
Werkgroep Boek Straatnamen  
De werkgroep is in 2018 op initiatief van Ton Pots opgericht met als doel: een boek maken met alle 
straatnamen van de voormalige gemeente Rolde. De werkgroep bestond uit Andries Visser, Feije 
Takens, Geert Kamphuis, Ellen de Vries en Ton Pots met ondersteuning van Maud Diemer van 
uitgeverij Servo. 
 
In 2020 heeft de werkgroep vooral gewerkt aan de opmaak van het boek. Een hele klus om teksten, 
foto’s, drones en tekeningen tot een compleet boek samen te stellen.  
Ook na het gereedkomen van de conceptteksten is er nog relatief veel aan zowel de inhoud als de 
teksten gewerkt. Naast de beschrijving van alle straatnamen staan er veel "weetjes" van de 
voormalige gemeente Rolde in het boek. Ook is een fietsroute opgenomen die langs alle 16 dorpen in 
de voormalige gemeente Rolde en langs de in het boek beschreven plaatsen gaat. De route is circa 50 
km lang en de start en finish zijn in Amen. 
 



Jaarverslag RHG 2020  Pagina 5 van 5 

Het eindresultaat is een prachtig boek met de fraaie naam “Van Amen tot Nooitgedacht”. Deze is op 
4 september 2020 op de Grote Brink gepresenteerd. Het eerste exemplaar is door voorzitter Luuk 
Lesschen aan wethouder Henk Heijerman overhandigd.  
 
Formeel was dit tegelijkertijd het einde van de werkgroep. Gezien de belangstelling voor het boek en 
de reacties zowel mondeling als schriftelijk is de werkgroep Straatnamen met het behaalde resultaat 
volledig geslaagd.   
 
Het bestuur van het Rolder Historisch Gezelschap, 
 
Luuk Lesschen (voorzitter)  
Andries Visser (vice-voorzitter) 
Alianne Bouma-Hoven (secretaris) 
Thale Lesschen (penningmeester) 
Henk Hollander 
Jan Boelens 
 


