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

Nieuwsbrief 27
28 oktober 2010 lezing Marcel J.L.Th. Niekus te Bovensmilde over:

De neanderthaler in Drenthe: over oude vondsten en nieuwe inzichten
Tussen ca. 130.000 en 30.000 jaar geleden, de periode die we het middenpaleolithicum noemen, bezocht de neanderthaler met enige regelmaat, vooral tijdens warmere perioden, de
noordelijke helft van ons land en liet er zijn vuurstenen werktuigen achter. Noord-Nederland
vormde in die periode de randzone van zijn leefgebied: de meest noordelijke vondsten kennen
we uit Sleeswijk-Holstein en het zuiden van Denemarken.
In de lezing zal worden ingegaan op de geschiedenis van het onderzoek naar de neanderthaler
in onze contreien, van de ontdekking van de
vuistbijl van Wijnjeterp - de eerste vuistbijl in
Noord-Nederland - tot de meest recente ontdekkingen op het Drents-Friese keileemplateau
en omstreken. Uiteraard zal ook de affaire Vermaning, waarvan de naweeën nog steeds voelbaar zijn, aan bod komen.
Sinds begin 2007 is dankzij de inzet van vele archeologiestudenten en amateurarcheologen
onze kennis over deze intrigerende periode stevig toegenomen. Een van de belangrijkste resultaten is de ontdekking van een kampement van
neanderthalers in de omgeving van Assen. Tot
dusver zijn op de vindplaats meer dan dertig bewerkte vuurstenen opgeraapt waaronder een
handvol vuistbijlen, ook wel het ‘Zwitserse zakmes’ van de steentijd genoemd. Het Asser kampement is tot nu toe het meest noordelijke van
ons land en na de vindplaats Mander in Over-
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Een van de eerste vondsten van het Asser kampement, een
klein, min of meer hartvormig, vuistbijltje. Foto F. de Vries
/ ToonBeeld (Stiens).

ijssel het op één na grootste boven de grote rivieren.
Tijdens de lezing zullen vele afbeeldingen worden getoond van middenpaleolithische werktuigen, met name uit Drenthe en is er de
mogelijkheid om voorwerpen van het Asser
kampement in de hand te houden en te bekijken.
Hebt u zelf stenen voorwerpen gevonden waarvan u denkt dat kan wel iets zijn, neem ze mee
en laat de heer Niekus er in de pauze of na de
lezing naar kijken. Wie weet hebt u wel een
vondst gedaan.
Onze leden - en ook zij die het misschien willen
worden - zijn van harte welkom.

Dankzij de inzet van amateurarcheologen en studenten
zijn de laatste jaren vele werktuigen van de neanderthaler
gevonden. Foto F. de Vries / ToonBeeld (Stiens).

Plaats: Café The Bridge, Bovensmilde
Aanvang:
20.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur)
Entree: Gratis


Cadeaus om te krijgen/geven!
Kort geleden was er op de tv een winkel te zien in
Londen die al weer ingericht is met kerstartikelen.
Dat gaat ons natuurlijk veel te vlug. Maar ja, voor je
het weet is het alweer sinterklaasfeest en daarna kerst.
Om in de stemming te komen geven we hierbij alvast
een aantal cadeautips voor vrienden en familie. Alle
hebben ze te maken met de geschiedenis van de voormalige gemeente Smilde.
We kunnen u de volgende boeken aanbieden:
kleine historie van Hoogersmilde, een blik
terug van brug tot brug (€ 13,50)
Verhalen van wat er de laatste 90 jaar zoal in
Hooger-smilde is voorgevallen.

Leve de Landbouw, een eeuw Noordenveldtentoonstelling (€ 25,00)
Een boek van ruim 300 bladzijden met
hard kaft in A4-formaat handelend over
de tentoonstellingen in de gemeente
Smilde en de andere zeven noordelijke gemeenten van Drenthe.
Schippers van Oranje, door Lammert
Huizinga (21,00)
Deze uitgave van de Historische Vereniging De Smilde verschijnt in november.
Een boek dat in woord en beeld het
schippersleven beschrijft zoals het er nu
niet meer is. Opgetekend uit de mond van
schippers en oud-medewerkers van de aardappelmeelfabriek ‘Oranje’.
U ziet keuze genoeg. Tel. 0592-414529

De brug van Jan Vriezo (€ 14,50)
Het verhaal over de redding van de Veenhoopsbrug in 1945 door de onlangs overleden Jan Vriezo Voortman en de verovering
daarvan door de Fransen. Auteur Bertus
Voortman.
De Smilde in crisis en oorlogstijd, door
Jacob Zwiers
(€ 14,95)
Zoals Jacob Zwiers de crisis en oorlog heeft
meegemaakt in Smilde.

Van welke Hoogersmildeger is deze foto?
Twee jaar geleden stond ‘De Smilde’ op Polle
met een stand tijdens de ‘Polledag’. Ons bestuurslid Gerrit
Helder kwam daar in gesprek met een bezoeker,
een jonge man, over oude foto’s. Deze bezoeker
gaf aan er ook nog één te hebben en deze mocht
wel gescand
worden. Aangezien hij er wel aan gehecht was,
moest de foto wel weer terug. Zo gezegd zo gedaan. Zonder naam en adres lag de foto wat
later bij de familie Helder op de mat. Inmiddels
is de foto gescand en moet de foto naar zijn eigenaar terug. Alleen naar wie? Gerrit dacht hem
te kennen, maar helaas. Het gaat om boven

staande foto. Wil de eigenaar zich melden? Telefoneer met Gerrit Helder, tel. 0592- 414529, dan

Noordenveldtentoonstelling
Jarenlang een begrip in Smilde. Veekeuringen. Middenstandsbeurs. Concours hippique. Spelmiddagen.
Vanaf 1914 met zaklopen en stoelendans tot en met
1994 met de AVRO drive-in show voor de jongeren.
De tentoonstelling rouleerde door de acht noordelijke
gemeenten. Om de ongeveer acht jaar kon een feestcommissie in de oude gemeente Smilde de borst weer nat
maken om alles goed te organiseren.
Helaas, door de besmettelijke veeziekten is het niet meer
verantwoord om zoveel vee bijeen te brengen en ook
door de gemeentelijke herindeling heeft het bestuur van
de Noordenveldtentoonstelling er een punt achter gezet.
Begonnen in 1910 hebben ze het gerekt tot 2010. Al in
2008 hebben ze de verschillende historische verenigingen
van de gemeenten waar de tentoonstelling om beurten
werd gehouden gevraagd om de geschiedenis van de tentoonstellingen op papier te zetten. Het boek is een sieraad voor de boekenkast geworden. Vol
wetenswaardigheden over de ups en downs van de organisatie. Met vermelding van de namen van de winnaars
van de keuringen en de spelen. Dit boek is uitgedeeld

aan de leden. De exemplaren die nog over zijn, heeft het
bestuur verdeeld over de historische verenigingen die
hun medewerking aan het boek hebben gegeven. Wilt u
weten wie van de jongens in 1914 het hardlopen heeft
gewonnen of wie van de meisjes bij de stoelendans als
laatste overbleef, wie bij de keuringen van koeien, paarden, kippen of konijnen in de prijzen viel? Er zijn nog
boeken te verkrijgen op Veenhoopsweg 53, tel. 0592414529 te Smilde.

Graftombe van Rebenscheidt weer toonbaar
Rond 1799 komt de familie Rebenscheidt uit de omtrek van Kampen naar de toen nieuwe veenkolonie
Kloosterveen (later Smilde). Rebenscheidt was chirurgijn-majoor in dienst van het regiment van de Prins
van Nassau-Weilburg. Zijn vrouw was huisvrouw en
dichteres. In haar gedichten probeerde ze het verdriet
om de dood van haar vier - jong overleden - kinderen
te verwerken. In hun gezamenlijk testament besluiten
ze een graftombe te laten bouwen op hun landerijen.
Ze geven precies aan waar gebouwd moet worden.

al weer een tijd verwaarloosd bij. De werkgroep ‘graftombe rebenscheidt’( klaas Vos, Jan Boerhof en Wietse
de Jonge) heeft heel wat keren met de gemeente gesproken en meegedacht bij het plannen maken voor er een
uitgewerkt plan van aanpak was. In de begroting van de
gemeente over 2008 was er al een bedrag uitgetrokken
voor de renovatie, maar het kwam er niet van. Maar nu
in 2010 zijn de mouwen opgestroopt en het resultaat
mag er zijn. De mensen van de gemeente Midden-Drenthe hebben goed werk geleverd. Ere wie ere toekomt. De
graftombe ligt er weer als van ouds bij.

Op het middelste stuk onzer landereien in kloosterveen
gelegen, regt tegenover de kerk, bekend onder No 12 te
midden van hetzelfde land, ongeveer honderd roeden van
beide einden en waar het lichaam van mijnen geliefden
Ehevrouw, indien voor mij gestorven, reeds zal rusten,
terwijl ik, wanneer voor mijn Ehevrouw overlijde en bij
langer leven de zorgen deezer mijner begraafenisse aan
haar overlate, begerende in allen gevalle dat onzer beider
doode lichaamen aldaar ter stede saamen zullen rusten.
Hij overlijdt op 4 januari 1803. Zij op 7 juli 1815.
De graftombe is al eens eerder opgeknapt, maar lag er nu


Excursie Emslandkampen
Wij vertrokken ‘s morgens om 8.15 uur met een volle
bus vanuit Smilde naar Duitsland. In Emmen pikten
wij reisleider Pieter Albers op van een parkeerplaats.
Nadat hij zich had voorgesteld reden wij via Klazienaveen naar het eerste kamp. Kamp 9 lag in Versen wat
nu een strafgevangenis is. Een paar honderd meter
verderop was een ruitervereniging en daar stond nog
een barak uit het vroegere kamp, dicht bij de begraafplaats. Daarvandaan reden wij naar kamp 8 in Wesuwe.
Duizenden Russen lagen daar in massagraven. Na
de oorlog is dit land opgehoogd door de boeren. Alles moest zo snel mogelijk vergeten worden. Als wij alles zouden beschrijven wat we
deze dag gehoord en gezien hebben, komen we papier te kort. Om 10.30 uur was er een koffiestop
in Rütenbrock bij Kocks Geers. Daarna reden we
naar de voormalige kampen in Oberlangen en
Neusustrum.

In deze plaatsen zaten Poolse vrouwen gevangen.
Er was nog een meertje dat door gevangenen was
gegraven. Verder stond er een gedenksteen ter
ere van Hitler. Rond de middag kwamen we in Papenburg waar we een bezoek brachten aan het
Doc. Info Centrum Emslandkampen. In dit centrum gebruikten wij de lunch. Pieter Alberts en
de directeur van het DIC-museum vertelden ons
vele wetenswaardigheden. Daarna konden wij
het museum bezoeken wat ook zeer interessant
was. Na afloop werd er vóór het museum nog een
groepsfoto gemaakt.
Het was een zeer indrukwekkende excursie die
we niet snel zullen vergeten. Iedereen die niet
mee is geweest kan het boek lezen dat geschreven is door Pieter Alberts: ‘Gevangen in het
veen’. Het is te koop bij de boekhandel en men
kan het ook lenen bij de bibliotheek.

Zestig jaar Molukkers in Drenthe
RTV Drenthe heeft op de eigen website de historie
van de Molukkers in Drenthe bijeen gebracht. Vele
tientallen radio- en tv-documentaires, foto’s en
nieuwsitems zijn toegankelijk gemaakt. Bijna zestig
jaar nadat de eerste Molukkers naar Drenthe kwamen.
In 1951 maken Molukkers de overtocht naar Nederland. Tijdens die overtocht worden ze ontslagen uit Nederlandse krijgsdienst. De
Molukkers komen aan in Nederland tijdens de
koude wintermaanden van 1951. Ze worden gezien
als passanten, als tijdelijke migranten, die weer
terug gestuurd zullen worden.



Op de website van RTV Drenthe worden in
woord en beeld alle aspecten van hun leven uitgebreid en overzichtelijk op een rijtje gezet.
RTV Drenthe heeft door de jaren heen een indrukwekkende serie programma’s gemaakt over
de Molukkers in Drenthe. Al die radio- en televisieprogramma’s hebben nu een eigen plek gekregen:
www.rtvdrenthe.nl/molukkers_in_drenthe.
Lourens Looijenga

