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H istorische vereniging Klen-ckerheug 
te is er maar wat blij mee. De stoel die 
de vorige eeuw geruime tijd dienst 

deed als burgemeestersstoel in de raadzaal 
van het gemeentehuis, is terug in Ooster 
hesselen. De vereniging heeft hem in bruik 
leen van de gemeente Coevorden. 
Gert Grolleman (89) uit Assen was van 

1955 tot 1959 burgemeester van Oosterhes 
selen. Als hij de stoel met wapen en donker 
groene bekleding in het depot van de histo 
rische vereniging Klenckerheugte ziet 
staan, herkent hij hem meteen. De oude 
stoel roept herinneringen op. Bij hem, 
maar ook bij voorzitter Henk Schepers (73), 
wiens vader wethouder was in de tijd van 
Grolleman. 
"Mijn installatie als burgemeester was 

niet in het gemeentehuis, maar in de plaat 
selijke huishoudschool. Daar was meer 
ruimte", herinnert Grolleman zich. "De 
stoel werd er speciaal voor naar de school 
gebracht." 
Toen Grolleman voor zijn eerste burge 

meestersfunctie bij minister Beel van bin 
nenlandse zaken kwam, kon hij kiezen uit 
de gemeenten Oosterhesselen en Den Briel. 
"Mijn vrouw wilde graag naar Drenthe en 
haar mening gaf altijd de doorslag als we 
moesten verhuizen." Hij bewaart goede 
herinneringen aan de vier jaar die hij in 
Oosterhesselen doorbracht. "En wij aan u", 
zegt Henk Schepers. "U stond niet boven, 
maar tussen het volk. Dat was toen lang 
niet overal zo." 
Hoe het voelt om weer even in de stoel te 

zitten? "Gewoon", merkt Grolleman nuch 
ter op. "Ik zat er alleen op in de raadzaal. Op 
mijn werkkamer had ik gelukkig een werk 
stoel, die zat beter." 
Wanneer de stoel in gebruik werd geno 

men in de gemeente Oosterhesselen, is niet 
bekend. Schepers vermoedt aan het begin 
van de jaren '30 toen het gemeentehuis nog 
aan de Geserweg was. Burgemeesters De 
Cock en Wessels Boer hebben er voor Grol 
leman in gezeten en na hem De Vries en 
Hofstee Holtrop. 
Vermoedelijk werd nieuw meubilair aan 

geschaft bij de verhuizing van het gemeen 
tehuis in 1970 naar de Edveensweg. 
Grolleman verhuisde in 1959 naar Borger 

om daar burgemeester te worden. Hij be- 
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sloot zijn carrière in Assen, waar hij van 
1968 tot 1976 burgemeester was. Schepers 
is heel blij met de stoel. "Ik vind het heel 

belangrijk dat we als vereniging oude din 
gen uit de voormalige gemeente Oosterhes 
selen hebben. Deze stoel stond de af- 

gelopen jaren opgeslagen in Coevorden, 
maar ik ben blij dat hij terug is. Hij hoort I 
hier." I 


