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Foto’s:

Drie Smildegers halen herinneringen op!

De foto’s komen
uit aan ons beschikbaar gestelde
collecties.

De Historische Vereniging ‘De Smilde’ organiseert de derde interviewavond met als thema
“Toendertied”. Drie ‘Nei-Smildegers’ halen herinneringen op. Het gaat om Jaap Blomberg,
Tiny van der Schoot-Schilt en Bart Trip, die over hun jeugd en werkzame leven vertellen. Kars
Klok helpt hen daarbij op weg. Eerder werd dit al een doorslaand succes in Bovensmilde
(2008) en in Hoogersmilde (2009).
Jaap Blomberg is op 2 juni 1929 geboren in
Smilde. Zijn vader was timmerman bij C.H. de
Jonge. Jaap bracht een groot deel van zijn jeugd
door in de werkplaats van zijn vader, die later
een eigen bedrijf begon. Veel verhalen van Jaap
getuigen van de liefde voor het aannemersvak
en de muziek.
Tiny van der Schoot-Schilt werd geboren op 10
januari 1925 in Avereest. Haar vader was daar
hoofdonderwijzer van ‘de School met den Bijbel’. Op 3-jarige leeftijd verhuisde zij met haar
ouders naar Bovensmilde waar haar vader was
benoemd tot hoofd van de gereformeerde
school. Thuis was het parool: school en thuis
zijn strikt gescheiden. Tiny is een bekende
Smildeger geworden doordat ze zich onder andere inzette voor veel zaken in Smilde en erg
betrokken was bij alles.
Bart Trip, wie kent hem niet in Smilde? Werd
geboren op 14 december 1919 in Ter Apelkanaal, kwam in 1954 naar Smilde waar hij in
dienst trad bij loodgieter Leutscher. Elke Smildeger kent de winkel van Trip wel, vlak bij de

Veenhoopsbrug. Bart was actief in het sociale en
culturele leven, zoals bijvoorbeeld bij de muziekvereniging Oranje-Nassau en het Christelijk
Asser Mannenkoor om maar eens iets te noemen.
Kars Klok, lid van de activiteitencommissie ‘de
Smilde’, is evenals in Boven- en Hoogersmilde
de gespreksleider. Kars is bij de oudere inwoners
bekend als zoon van Freerk Klok, eigenaar van
het dorsbedrijf F. Klok en Zn. Ook deze keer
probeert hij in een sfeervol decor de gesprekken
in goede banen te leiden. Tussendoor zorgt de
muziekgroep ‘De Opkikkers’ uit Smilde voor de
muzikale omlijsting.
Zoals gebruikelijk bij de Historische Vereniging
‘De Smilde’, is deze avond vrij toegankelijk
voor leden en zij die dit wellicht willen worden.
Datum: donderdag 15 april 2010
Plaats:
’t Kompas (naast de Koepelkerk) in
Smilde
Aanvang: 20.00 uur

Foto’s en verhalen gezocht van Dorsbedrijf
Klok

Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH Smilde

Ons lid Kars Klok zoekt foto’s en verhalen van het dorsbedrijf van zijn vader Freerk Klok. Dit
bedrijf was in de jaren vijftig tot medio zestig van de vorige eeuw bij de Grietmansbrug in Bovensmilde gevestigd. Er zijn vast nog personen die iets over dit dorsbedrijf kunnen vertellen. Met
hen wil Kars graag in contact komen om deze verhalen te horen en op te schrijven, zodat wordt
voorkomen dat dit stukje bedrijfsgeschiedenis verloren gaat.
Zijn adres is: Witterstraat 107
9405 AE Assen
Telefoon: (0592) 263444



Jan Bruggink is op zoek:
Eerste oproep:
Ooggetuigen die hebben gezien dat er bepaalde (misschien wel hun eigen) woningen, kippenhokken en
schuren werden afgebroken in opdracht van de Duitsers tijdens de aanleg van de verdedigingswerken
in september 1944 tot maart/april 1945 door de Organisation Todt (OT) in de gemeente Smilde.
Deze woningen en schuren waren van te voren aangewezen door de zogeheten raumungskommissar die in opdracht van de rijkscommissaris voor het Bezette
Nederlandsche Gebied (Seyss-inquart) werkte. De gebouwen stonden in het schootsveld van de Duitsers en
moesten daarom geruimd worden. Datzelfde gold ook
voor gehele of gedeeltelijke boomgaarden, struiken en
sommige bomen langs de weg. ik zou graag met die personen in contact komen om e.e.a. vast te leggen.
Niet overal werd aan het bevel van de Duitsers voldaan.
Veel gebouwen werden niet gesloopt, d.m.v. sabotage.
Sommige aannemers uit Smilde moesten voor de afbraak
en afvoer van materialen zorgen.

Aanvulling
Levend Verleden lag
al bij de drukker,
toen er nog aanvullingen kwamen bij
het artikel: ‘Vuur
aan de vaart….’. Een
foto van Lex Wolters, die tijdens de
aanval, waardoor de
brand ontstond, in
het naastgelegen
pand in de werkplaats van Van Triest
bezig was. Hij verliet
de werkruimte en
werd daar door een
kogel in het hoofd getroffen. Hij overleefde
dit, maar overleed later toch aan deze verwonding. Zijn zuster Riek Steenbrugge-Wolters
stuurde ons deze foto vanuit Deventer. Uiteraard mocht deze niet ontbreken, vandaar dat hij
nu in de nieuwsbrief is geplaatst.
Ook hoorde Jan Bruggink, dat Bertus Haasjes, die eveneens in dat verhaal voorkomt, in januari 2010 is overleden. Te laat om nog in het tijdschrift te vermelden,
daarom maken we er hier melding van.



Tweede oproep:
Zijn er nog Smildegers die als dienstplichtig militair bij
het 1e regiment infanterie in april 1939 in Assen zijn
opgekomen en tijdens de mobilisatie 1939/1940 in Bergen, Noord- Holland, gelegerd waren in de 1e Compagnie van het 1e Depot Bataljon van het 3e Depot
infanterie (1 Depotcomp. 1 Depotbat. iii Depot infanterie).
iii Depot infanterie stond onder bevel van de reserveluitenant kolonel M. rutgers van der Loeff.
Het 1e Depotbataljon stond onder bevel van de majoor
F.A. Kanne uit Assen. in dit bataljon zaten vooral uit
Drenthe afkomstige militairen.
reacties graag naar Jan Bruggink, 0592-352184 (na
18.00 uur)

Filmer gezocht
Aangezien regeren vooruitzien is, wordt er in
het bestuur alweer nagedacht over ons volgende jubileum. Het maken van een film over
Smilde is één van de gedachten. Om dit idee
verder uit te werken is een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep zoekt nu naar een
‘filmer’, iemand met verstand van filmen in
welke vorm dan ook. Plaatsgenoten die vinden
dat ze hiervoor in aanmerking komen, worden
verzocht zich te melden. Onze voorzitter Jan
Hoeks is wat dit betreft de contactpersoon.
Zijn telefoon nummer is (0592) 45 92 08. Jan informeert u graag.

