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JAARVERSLAG ROLDER HISTORISCH GEZELSCHAP 2021  
 
 
Voorwoord 
Ook 2021 stond helaas weer volop in het teken van het Coronavirus. Als gevolg hiervan hebben er in 
2021 weinig activiteiten doorgang kunnen vinden en ook onze werkgroepen hebben hinder 
ondervonden van de Coronamaatregelen. Gelukkig kon een aantal werkgroepen wel doorgaan met 
hun werkzaamheden door dit vanuit huis te doen. Veel vrijwilligers zijn ons gelukkig trouw gebleven. 
Onze vrijwilligers en de redactie van De Kloetschup zijn van grote waarde voor onze vereniging. Dank 
aan iedereen die zich in 2021 heeft ingezet voor onze vereniging. 
 
Bestuur 
In 2021 is er acht keer een bestuursvergadering geweest waarvan de meeste digitaal via MS-Teams. 
De verhuizing naar MFC Boerhoorn was onze grootste uitdaging in 2021. In december was het dan 
eindelijk zo ver. Veel vrijwilligers hebben meegewerkt aan het opruimen, de verhuizing en de 
inrichting van de nieuwe ruimte inclusief de vernieuwing van de ICT. En het ging sneller dan 
verwacht. Het is een kleinere ruimte, maar wel heel functioneel en goed bereikbaar. Midden in het 
dorp! Wij zullen hier zeker nog vele activiteiten gaan organiseren. 
 
De activiteiten/werkzaamheden die wel zijn doorgegaan en waar we aan hebben bijgedragen zijn:  
• Beantwoorden van diverse vragen over o.a. de historie van de oude gemeente Rolde die gesteld 

werden via de mail en/of facebook 

• Voorbereiden van een nieuwe website die in 2022 live zal gaan 

• Voorbereiden van het plaatsen van borden bij de historische bomen. De borden zullen in 2022 
geplaatst worden 

• Aanwezig met een stand op de boekenmarkt van de Jacobuskerk 

• Aanwezig met een stand op de Roldermarkt 

 

Verder waren wij als RHG op 5 oktober 2021 aanwezig bij de plaatsing van de Struikelstenen op twee 
plaatsen in Rolde, in Nooitgedacht, alsmede op twee plaatsen in Gieten en twee plaatsen te 
Gieterveen. Ook hebben wij medewerking verleend aan de expositie in de Jacobuskerk van 
schilderijen en etsen van mevr. Yehudith Heymans-Gudema. Zij is in de Tweede Wereldoorlog te 
vondeling gelegd en kon zodoende de oorlog overleven. Als RHG hebben wij zitting in de werkgroep 
Struikelstenen. Ali Stokker is penningmeester van de Stichting Struikelstenen Aa & Hunze. 
 

Leden en sponsoren 
Zoals ieder jaar het geval is waren er meerdere opzeggingen van leden, veelal als gevolg van 
verhuizingen en overlijdens. Hier stond, ondanks het feit dat door het Coronavirus de activiteiten van 
de vereniging op een laag pitje stonden, de aanmelding van een redelijk aantal nieuwe leden 
tegenover. Per saldo konden we daardoor nog spreken van een geringe toename met twee leden, 
waarmee het aantal betalende leden aan het eind van het jaar uitkwam op 590. 
 
Wat betreft de sponsoren daalde het aantal door bedrijfsbeëindiging met twee. Dat de opbrengst 
aan sponsorgelden desondanks toenam, heeft als reden de toename van de opbrengst van de Rabo 
Clubsupport actie. 
 
Jaarvergadering 2021 

Op 15 april 2021 werd via MS-Teams de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren (buiten het 
bestuur) 10 leden aanwezig. Het jaarverslag 2020 van de secretaris en het financieel verslag 2020 van 
de penningmeester werden tijdens de jaarvergadering ongewijzigd vastgesteld.  
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Om de Culturele ANBI-status te kunnen behouden heeft de Belastingdienst aangegeven dat de 
statuten van het RHG op één punt moesten worden aangepast. In het kort komt deze wijziging op 
het volgende neer. 

Het huidige artikel 16 bepaalt, dat na een eventuele liquidatie het eventueel resterend batig saldo 

ten goede moet komen aan een instelling of instellingen, welke door de ledenvergadering bij het 

besluit tot ontbinding is of zijn aangewezen. 

Voor de ANBI-status eist de Belastingdienst, dat bij opheffing een eventueel batig liquidatiesaldo 

wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 

doelstelling als het RHG. 

Tijdens de ledenvergadering was het benodigde 2/3 deel van de leden dat nodig is voor het wijzigen 
van de statuten niet aanwezig. Om die reden is een tweede ledenvergadering georganiseerd op 
18 mei 2021 (eveneens via MS-Teams). Tijdens deze tweede vergadering hebben alle aanwezig leden 
ingestemd met de wijziging van de statuten. 
 
De Kloetschup 

De redactie, bestaande uit Ellen de Vries-Heijboer, Janny Bruins, Andries Visser en Geert Kamphuis, 
kwam 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 2021 werden 
gevuld met: 

• Inleidingen van de redactie  

• Twee interviews van Lukas Koops (Johan Hamminga) 

• Van Henk Luning: De Rolder Zandverstuiving (4 delen) 

• De werkgroep Bewoningsgeschiedenis leverde 4 artikelen.  

• Een artikel van Feije Takens over de terugkomst van een schilderij naar Rolde. 

• Een paar verhalen opgedoken uit het archief van de RHG. 

• Een verhaal van Wim Houtman over Hendrik Homan  

• Verder de vaste rubrieken Uit de Krant Geplukt, Oud en Nieuw (door Emmie Suichies) en  
Kiek Oet 

 
De voorraad artikelen op de plank hebben we in 2021 nauwelijks kunnen aanvullen. De voorraad 
slinkt ernstig en daarom doen we een dringende oproep aan nieuwe auteurs voor het insturen van 
nieuwe artikelen. 
 
Herdenking 4 mei 
Op dinsdagmorgen 4 mei 2021 is er een plechtigheid geweest bij het monument op de Kerkbrink te 
Rolde ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van 
oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland was betrokken na de Tweede Wereldoorlog. 
Het was helaas voor het tweede jaar op rij een korte en sobere plechtigheid, met twee minuten stilte 
en het Wilhelmus. Drie kinderen van de Jan Thiesschool lazen elk een gedicht voor. Tot slot werd het 
Taptoe signaal geblazen door de heer Van de Konijnenberg. 
Door de gemeente Aa en Hunze, de kinderen van de Jan Thiesschool, de OVVR, het 4-5 mei comité, 
de gezamenlijke kerken, Stichting Struikelstenen en het Rolder Historisch Gezelschap zijn 
bloemkransen gelegd. 
 
Statiegeldactie COOP 
In het tweede kwartaal van 2021 konden klanten van de COOP hun statiegeld doneren aan het RHG. 
Het gedoneerde bedrag werd door de COOP verdubbeld. De opbrengst van deze actie bedraagt 
€ 387,78. Graag willen wij de COOP en iedereen die een bijdrage heeft gedaan hartelijk danken voor 
het bereiken van dit mooie bedrag! 
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Rabo ClubSupport  
In 2021 hebben wij een bedrag van maar liefst € 1.583,99 ontvangen van de Rabo Clubsupport. 
Er waren dit jaar 448 deelnemers en het RHG is met dit bedrag op de twaalfde plaats geëindigd. We 
hebben 150 stemmen ontvangen. Een heel mooi resultaat waar wij erg blij mee zijn. We bedanken 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe en iedereen die op ons gestemd heeft! 
 
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 2021 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 2021 geen bijeenkomsten kunnen houden wegens de Coronapandemie. Ook 
zijn er weinig dinsdagmiddagen geweest waarbij de werkgroep gezamenlijk werkzaamheden heeft 
kunnen uitvoeren. Wel is een omvangrijk gedeelte van de dia's van meester Gerrits inmiddels 
gescand en zijn een aantal van deze foto's op onze website en facebook gezet. Met behulp van de 
kijkers zijn er een aantal foto's compleet met namen in ons archief opgeslagen. 
 
Jan Schutrup heeft ook in 2021 weer een aantal foto’s van projecten/activiteiten gemaakt, zoals bij 
het leggen van de struikelstenen aan de Asserstraat in Rolde en in Nooitgedacht.  
 
De werkgroep heeft dit jaar vier keer foto's en teksten geleverd voor de rubrieken Oud en Nieuw en 
Kiek Oet in de Kloetschup.  
 
Ook heeft de werkgroep meegewerkt aan de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen in MFC 
Boerhoorn. 
 
Werkgroep Archief, Bibliotheek en Collectie (werkgroep ABC) 
De werkgroep ABC is in 2021, door de geldende maatregelen van de Coronapandemie, niet actief bij 
elkaar geweest. Enkel voor de voorbereiding van de verhuizing naar de nieuwe locatie in MFC 
Boerhoorn en de werkelijke verhuizing en de inrichting is de werkgroep actief geweest. Met de 
verhuizing werd in november begonnen en dit werd voor de Kerst afgerond. Gedurende het jaar 
heeft de werkgroep een aantal vragen van derden, zowel schriftelijk als telefonisch, kunnen 
beantwoorden. 
 
De werkgroep hoopt dat ze in 2022 weer aan het werk kunnen en de draad kunnen oppakken. Maar 
dat zal dan eerst wel even wennen worden. Na bijna twee jaar afwezigheid en in een nieuwe 
omgeving zal de werkgroep eerst kijken waar ze gebleven zijn.  
 
Werkgroep Bewoningsgeschiedenis 
Ook voor deze werkgroep hebben de Coronamaatregelen invloed gehad op de werkwijze en 
voortgang. Door het maken van goede onderlinge afspraken in samenhang met het thuiswerken is er 
toch veel voortgang geboekt.  
Helaas kon het inwinnen van gegevens uit het archief van de gemeente Aa en Hunze niet 
plaatsvinden. Daarentegen zijn veel bewoningsgegevens gehaald uit het archief van de Jacobuskerk. 
De aanwezige kerkbladen 1973 - heden zijn allemaal geraadpleegd. Met de Jacobuskerk en de 
gemeente Aa en Hunze zijn afspraken gemaakt voor verdere inwinning van gegevens. 
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Alle straten zijn inmiddels uitgewerkt. Verdere detailrecherche moet nu plaatsvinden. In de 
werkgroep is een verdeling van de straten gemaakt. Ieder werkgroep lid heeft 2 à 3 straten in eigen 
beheer en is verantwoordelijk voor de verdere inwinning en voortgang van zijn of haar straten.  
 
Ingaande 2021 is in iedere editie van de Kloetschup van een woning de bewoningsgeschiedenis 
gepresenteerd. Na de inleiding in het eerste nummer stonden in de daaropvolgende Kloetschuppen 
de bewoningsgeschiedenis van Kerkbrink 9, Hunebedweg 1 en Gieterstraat 18 in Rolde. 
Zodra het na versoepelingen mogelijk wordt wil de werkgroep de leden van het RHG en overige 
belangstellenden meer betrekken bij het werk van de werkgroep. De werkgroep hoopt dat de 
verhuizing naar de Boerhoorn hier positief aan zal bijdragen. Het is de bedoeling om eind 2022 te 
verkennen op welke wijze de volledige bewoningsgeschiedenis van de kom van Rolde over enkele 
jaren aan een breed publiek kan worden gepresenteerd. 
 
Werkgroep Begraafplaatsen 
Door de Covidmaatregelen en de minder goede weersomstandigheden is de werkgroep in 2021 wat 
later in het voorjaar van start gegaan. Door ziekte en ander lichamelijk ongemak moesten een paar 
leden verstek laten gaan. Hopelijk zijn ze er in 2022 weer bij.  
 
Tinus Zuidberg konden wij verwelkomen als nieuw lid van de werkgroep. Op de donderdagmiddag 
waren er meestal acht tot tien leden aanwezig. Enkele grotere grafmonumenten zijn helemaal 
hersteld en vele grafmonumenten zijn weer schoongemaakt en teksten zijn weer leesbaar gemaakt. 
Ook heeft de werkgroep hulp gehad van een schoonmaakbedrijf uit Assen om met een 
hogedrukspuit enkele grafmonumenten schoon te krijgen.  
 
Tijdens de werkzaamheden op de begraafplaats komen bezoekers vaak een kijkje nemen en een 
praatje maken. Er is heel veel waardering voor onze werkzaamheden. De samenwerking met de 
ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze is uitstekend. De gemeente zorgt voor ondersteuning 
door middel van geld en materialen. 
 
 
 
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 
 


