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“Wandeling door en langs de geschiedenis van Smilde”
Tijdens de in februari gehouden Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging
De Smilde, maakte het bestuur bekend dat er een historische wandeling in voorbereiding was.
Afgelopen donderdag 27 maart j.l. was het zover en werd de wandeling gepresenteerd. Uitge-
voerd in full colour en smaakvol en overzichtelijk vormgegeven is het een aanwinst voor
Smilde. Alle leden krijgen de kaart binnenkort samen met ‘Levend Verleden’ gratis thuisbe-
zorgd. Via de recreatieondernemers zal ook een aantal toeristen er gebruik van kunnen
maken.

Het bestuurslid van ‘De Smilde’ Jan Boerhof,
stelde de ongeveer 5 km lange wandeling
samen. Onderweg is te lezen en op oude foto’s
te zien hoe Smilde in de loop der jaren is veran-
derd en hoe het er jaren geleden uitzag. Tevens
valt er onderweg volop van de natuur te genie-
ten.

De presentatie vond plaats in het Rabobankge-
bouw, niet helemaal toevallig, want deze uitvoe-
ring, in kleur, was alleen maar mogelijk doordat
De Smilde een bijdrage uit het Rabofonds had
gekregen. Wim van Essen, al veertig jaar Rabo-
medewerker, had bestuur en vrijwilligers uitge-
nodigd voor de presentatie. Een bijkomstigheid
is, dat de bank ook aan de route ligt. Helaas
had de heer Van Essen nog andere zakelijke ver-
plichtingen en verliet voortijdig de bijeenkomst.

De heer Boerhof vertelde dat de wandeling
mede naar aanleiding van het 5-jarig jubileum
was ontwikkeld. Samen met zijn echtgenote be-
dacht hij de route en zette deze op papier. Ger-
rit Helder zocht de foto’s erbij en maakte de
bijschriften. Boerhof vervolgde met te vertellen
dat hij ’s ochtends met Harry Popken, van radio
Drenthe, de hele route had gewandeld en dat
daar opnamen van zijn gemaakt. Dit wordt
waarschijnlijk uitgezonden in het programma
‘Op Pad’ van 20 april a.s. van 12 tot 13 uur.
Boerhof was nog niet goed uitgesproken, toen
de orde werd verstoord door een ‘kennelijke’
wandelaar, die de weg kwijt was. Dit bleek ech-
ter Wim van Essen te zijn, die als wandelaar
verkleed van zijn ‘zakelijke’ afspraak terugkwam
om het eerste exemplaar van de route in ont-
vangst te nemen.

Een klein gedeelte van de wandelkaart



Hoogersmilde viert dit jaar haar 375-jarig bestaan.
Hiervoor zijn verschillende activiteiten op touw gezet.
Voor leden van de Historische Vereniging De Smilde is
dit het verschijnen, van een boek. Vanaf het vroege
begin is De Smilde daarbij betrokken geweest. De re-
dactie, die uit een zevental Hoogersmildegers bestaat,
allemaal lid van onze vereniging, was niet ervaren in
het schrijven van historische verhalen. Het resultaat
mag echter verrassend genoemd worden in positieve
zin. Het is een interessant boek geworden met alleraar-
digste verhalen. Namens onze vereniging is de redactie
ondersteund door drie van onze leden, namelijk Fred
Fontijn, die de eindredactie deed en Marjan Weesing
en Jan Kiers met goede raad en zij corrigeerden tevens
de teksten. Van onze kant kunnen we u dit boek dan
ook van harte aanbevelen, het is verre van duur. Maar
belangrijker nog weten de schrijvers van dit boek zich
ondersteund in hun schrijversschap en willen zij die
kennis in de toekomst in dienst stellen van De Smilde.
Een andere reden om het aan te schaffen is dat u zo weer
een heleboel kennis vergaart over Smilde van vroeger en
prachtige foto’s te zien krijgt die de verhalen ondersteu-
nen.

Hoe aan te schaffen?
Door middel van € 12,50 over te maken op reke-
ningnr.123516056 o.v.v his.boek, uw naam en adres en
u krijgt het thuis bezorgd. Moet het verder weg, dan zijn
de porti kosten exclusief, maar inclusief BTW.
Kopen!!!!



Kleine historie van
Hoogersmilde:
Een blik terug van brug tot brug

Agenda

17 april Zaken die voorbij zijn.
In ‘The Bridge’ te Bovensmilde, interviewt Kars Klok
een drietal mensen met een ‘rijk’ verleden, waardoor
we een inkijkje krijgen in het Bovensmilde van vroe-
ger. Zie verder het uitgebreide bericht elders in deze
nieuwsbrief.

24 april Korte interviewtraining.
Sjoerd Post, ervaren oud-journalist, vertelt deze avond,
aanvang 20.00 uur, hoe hij zijn interviews voorbereid.
Door zijn verhaal en de tips, die hij daarbij geeft, zul-
len aspirantinterviewers wat steviger in hun schoenen
staan. Enkele leden gaven zich al op, maar er kunnen
nog wel een paar bij. Opgave is mogelijk via de con-
tactpagina van onze website, klik in dit geval op ‘re-
dactie’. Opgave via één van de redactieleden is ook
mogelijk.

29 mei Stadswandeling in Assen.
Aanvang 19.00 uur, vertrek vanaf de ingang van het
Drents Museum.
Gekozen is voor de Vaartwandeling, de duur is onge-
veer anderhalf uur met groepen van maximaal 12 per-
sonen per ervaren gids. Er zijn aan deze wandeling
geen kosten verbonden. Opgave vóór 20 april bij Klaas
Vos, op onze bijeenkomst van 17 april in Bovensmilde,
telefonisch (0592) 41 26 71 of per mail
klaasvos44@hotmail.com.

12 november Geschiedenis van warenhuis Vander-
veen.
Directeur Nico Vanderveen, voormalig ondernemer
van het jaar, vertelt hoe zijn familie dit warenhuis op-
bouwde en uitbreidde, tot wat het heden ten dage is.
Vanderveen is voor vele andere warenhuizen een voor-
beeld. Deze avond vindt plaats in Bovensmilde. Na-
dere informatie volgt nog, maar zet deze activiteit
maar vast in uw agenda.

De voorkant van
het boek





Als bestuur komen we leden tegen die ons compli-
menteren over de activiteiten op onze website
(www.desmilde.nl). Aan de andere kant blijken er nog
steeds leden te zijn die niet eens weten dat er een web-
site van onze vereniging is. Daarom vragen wij u hier-
bij nog maar eens aandacht voor dit moderne
communicatiemiddel, waarvoor onze zogenaamde
‘webmaster’ Dineke Daling, al heel wat uurtjes arbeid
heeft verricht. Wat zij doet? Zij plaatst de in de door
Jan Kiers in loop der jaren verzamelde krantenberich-
ten op deze site en dat zijn er intussen al heel wat.
Het zijn dan ook hele leuke, maar ook droevige,
vreemde en aardige berichten. Waarin geboren Smilde-
gers ook hun voorouders tegen kunnen komen. Verder
staat op deze site ons hele fotoarchief. En dat zijn in-
tussen al heel wat foto’s. Het is zelfs mogelijk dat er al
onderschriften onder de foto’s zijn geplaatst en dat
kunt u, gezeten achter uw computer, ook doen. Ziet u
bekende ‘koppies’ en weet u daarvan de naam, zet ze
in het invulkader en daarmee helpt u ons.

Onder leiding van Jan Boerhof is er inmiddels ook een
werkgroepje bezig de in ons bezit zijnde onderschriften
te plaatsen. Alleen die hebben we dus niet van alle fo-
to’s. Voor een jonge vereniging, als de onze, is er al heel
wat werk verricht, maar het kan altijd nog een beetje
beter. Wij proberen dat zo goed mogelijk te organiseren
en stellen daarbij uw hulp op prijs.

Via de website worden ons ook vragen gesteld, want die
mogelijkheid is er en daar kunt u gebruik van maken.
Ga naar de pagina ‘contact’ en daar treft u verschillende
emailadressen aan, waaraan u rechtstreeks een berichtje
kunt sturen. Al is het maar om te melden, dat uw adres
op ‘Levend Verleden’ is geschreven en dat u dat verve-
lend vindt. Het bestuur is het met u eens, maar als we
het niet weten, kunnen we er niets aan doen.

“Zaken die voorbij zijn”.

Steeds meer Website aandacht

Op donderdag 17 april 2008 organiseert de Historische
Vereniging “De Smilde” een bijeenkomst in cafe “The
Bridge” in Bovensmilde met als thema: “ZAKEN DIE
VOORBIJ ZIJN”. Kars Klok voert een gesprek met
drie bekende Bovensmildegers: Kasper Bijlsma, Gé
Bultstra en Hielke Zingstra. In de pauzes treedt het
koor “De Biggelende Tranen”op.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is gratis te
toegankelijk, ook voor niet-leden.

Kasper Bijlsma is geboren op 28 juni 1932 in Boven-
smilde in de bakkerij bij de Van Liersbrug. Zijn
vader,Wietse Bijlsma, dreef in het pand een bakkerij.
Kasper groeide op in de bakkerij en zijn hart lag direct
bij het bakkersvak. Talrijke verhalen weet hij op te dissen
uit zijn arbeidzame leven.

Gé Bultstra is geboren op 10 mei 1931 in het pand waar
momenteel het Elektrotechnisch Bureau van Offringa is
gevestigd.Haar vader is verdronken in de Drentse
Hoofdvaart en haar moeder hertrouwde met Arie
Wijma, van de Sparwinkel bij de Meestersbrug. Zij
neemt ons deze avond mee terug in de tijd, een tijd
waarin de kruidenier nog bij de mensen thuis kwam met
het “boodschappenboekje”. Een vervlogen tijd komt tot
leven.
Hielke Zingstra is geboren op 12 februari 1924 in Bo-

vensmilde. Zijn vader richtte camping “Witterzomer”
op, die onder leiding van Hielke uitgroeide tot een ver-
maarde camping. Ook hij heeft heel wat te vertellen.

Kars Klok is geboren op 20 december 1948 in Boven-
smilde en is de zoon van Freerk Klok en Hennie Gerkes.
Freerk Klok had in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw een dorsbedrijf bij de Grietmansbrug. Op 19-jarige
leeftijd is Kars, samen met zijn vader en moeder naar
Assen verhuisd. Hij is docent aan het Alfa-college in
Hoogeveen en in zijn vrije tijd o.a. lid van de activitei-
tencommissie van De Smilde.

Het koor “De Biggelende Tranen” is speciaal voor deze
bijeenkomst samengesteld.Het zingt,samen met de be-
zoekers, liedjes uit de oude doos,smartlappen en levens-
liederen met begeleiding van de accordeonisten Jan
Boelens en Jan Bakker.

“The Bridge” wordt ingericht in een sfeer uit vervlogen
jaren van de vorige eeuw, de geserveerde drankjes hebben
een nostalgisch smaakje.

U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen:
‘Terug in de tijd’.





Boekpresentatie met Commissaris van de Koningin Relus ter Beek
op 16 april 2008.

De Brug van Jan Vriezo.
Een boek dat vertelt hoe Jan Vriezo Voortman in de 2e
week van april 1945, vrijwel alleen een doorslagge-
vende rol speelde in het voorkomen van het opblazen
van De Veenhoopsbrug en Hotel Café Restaurant De
Oude Veenhoop. Vrijwel alleen dus tussen Duitsers,
Fransen en Drenten.

Jan Vriezo Voortman, 88 inmiddels, overhandigd het 1e
exemplaar aan de Commissaris van de Koningin in
Drenthe, Relus ter Beek. De presentatie vindt plaats
op 16 april 2008 om 15.30 uur in het voormalig ge-
meentehuis van Smilde, tegenwoordig ‘Villa Maria’.

Het boek verhaalt over een moedige daad van Jan
(Vriezo) Voortman, in de 2e week van april 1945. Hij
heeft toen, nadat zijn broer vertelde dat er parachutisten
waren geland op het terrein van de familie Korteweg,
vlak bij zijn eigen bouwland, contact gezocht met die
para’s. Dat bleken Fransen te zijn, die behoorden tot de
Engelse S.A.S.

Als leidraad hierbij dienden de feiten, voor zover deze
waren te achterhalen. Maar het is tegelijkertijd ook het
persoonlijke verhaal van de toen 26-jarige Jan Vriezo.Het
is het verhaal van de éénling, die alle mogelijk gevaren
trotseerde, met maar één doel: voorkomen dat de brug
en de huizen daarom heen, waaronder zijn eigen huis, de

lucht in zouden gaan. Hij ontving hiervoor voor een
Franse Onderscheiding. Het is ook het verhaal van de
Smildiger, die “dankzij” de oorlog trouwde met de Hol-
landse, Nel de Geus.

Uiteindelijk is het ook mijn verhaal, zijn zoon. Al heel
vroeg kende ik het verhaal, waarover binnen de familie
nauwelijks werd gesproken en daarom vol onduidelijkhe-
den bleef. Die zijn al onderzoekend en schrijvend opge-
lost. Het boek heeft geen historische pretenties, laat
staan literaire. Het verhaal moest gewoon een keer ver-
teld worden, ook omdat ik zelf geloof in de kracht van
het individu.

De presentatie wordt mede verzorgd door de Histori-
sche Vereniging De Smilde (700 leden)

Bovenstaand persbericht is naar de media verstuurd om
aandacht te vragen voor een prachtig historisch verhaal,
dat zich afspeelde in Smilde in de 2e Wereldoorlog. De
presentatie is slechts toegankelijk voor genodigden. Zoals
u kunt lezen is De Smilde wel bij de verschijning van dit
boek betrokken en daar zijn we, net als met het boek van
Hoogersmilde, best trots op. Wij zijn ook bij de verkoop
betrokken, Gerrit Helder is verkooppunt en bij hem aan
de Veenhoopsweg 53 kunt u het boek aanschaffen, voor
slechts € 14,50 per exemplaar. Het zal zeker te koop zijn
op 17 april, tijdens onze bijeenkomst in Bovensmilde.

Het omlag van
het boek.


