
Voor sommige schijnt het dan lastig te zijn om
al die losse uitgaven dan weer bij elkaar te zoe-
ken. Nu gaat het gelukkig nog net niet zo ver
dat de bestuursleden gevraagd wordt om de
zoektocht te coördineren, maar of we maar wel
even met een oplossing willen komen. Het
moet ook niet gekker worden. Toch zijn we aan
het denken gegaan en ons licht eens bij zuster-
verenigingen opgestoken en doen u naar aanlei-
ding daarvan hierbij een voorstel.

Het bestuur bestelt harde omslagen, waar alle
uitgaven van ‘Levend Verleden’, van de afgelo-
pen vijf jaar in kunnen. De omslagen zullen
aansluitend op de bestaande vormgeving wor-
den geproduceerd. Het is een voor- en achter-

plat, met daar tussenin een 7 cm brede rug. De
afwerking is met een zogenaamde ‘speldband’,
spelden worden bijgeleverd. De ene kant van de
speld komt in het tijdschrift en de andere kant
wordt in de band gestoken. Het eindresultaat is
een stevige afwasbare band, met daarin de tijd-
schriften, die nu als een boek zijn te lezen en op
de boekenplank kan worden gezet. Het boek
heeft nu een waarde van minimaal € 75,-.

Maar er wordt alleen opdracht gegeven wanneer
er door u samen minimaal 500 ex worden be-
steld. De kosten bedragen € 4,50 (buiten de
regio Smilde wordt € 2,50 verzendkosten gere-
kend). Reserveringen kunt u sturen naar be-
stuur@desmilde.nl en dit kan ook via onze
website. Beschikt u niet over een computer dan
kunt u bestellen via tel. (0592) 41 45 29 of per
kaart/brief: H/V De Smilde, p/a G. Helder,
Veenhoopsweg 53, 9422 AD Smilde. De kosten
worden automatisch van uw rekening afgeschre-
ven, nadat de levering is geschied.
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Vijf jaargangen ‘Levend Verleden’ ingebonden?
Als we de berichten mogen geloven dan wordt ons tijdschrift ‘Levend Verleden’ intensief gele-
zen. Veel mensen bewaren ze en doen ze niet eens direct na het lezen bij het oudpapier. Als
onze bezorgers, straat en huisnummer op het blad schrijven, omdat het zo makkelijk is, volgt
prompt commentaar. Daar zijn we heel blij mee. Want het zijn allemaal tekenen, dat u
‘Levend Verleden’ waardeert en de verhalen die er in worden gepubliceerd, misschien zelfs
meerdere keren leest.

Agenda
Woensdag 12 november Geschiedenis van
warenhuis Vanderveen.
Directeur Nico Vanderveen, voormalig on-
dernemer van het jaar, vertelt hoe zijn familie
dit warenhuis opbouwde en uitbreidde tot
wat het heden ten dage is. Vanderveen is voor
vele andere warenhuizen een voorbeeld. Deze
avond vindt plaats in Bovensmilde. Nadere
informatie volgt nog, maar zet deze activiteit
maar vast in uw agenda.



Het ligt niet alleen aan onze eigen website, want ook
daarvoor kregen we al post van Smildegers die hier niet
meer wonen. Maar de contacten, die deze site biedt,
zorgen toch wel voor extra post. Zo kregen we na het
verschijnen van de vorige ‘Levend Verleden’ een uitge-
breid emailbericht van Aly Dassen. Zij woont nu in
Heerjansdam en komt zeker 1 keer per maand haar
moeder in Smilde opzoeken. Zij complimenteerde ons
met ‘Levend Verleden’, de website, de wandeling en de
bijeenkomsten die De Smilde organiseert. Natuurlijk
stijgen bij het lezen van zo’n bericht de blosjes naar
onze wangen en worden we er wat verlegen van. Dit
zijn berichten die we graag lezen. Overigens ook tegen
wat kritiek kunnen wij best, dat houdt ons scherp.

Aly had ook nog wat suggesties voor ons. Zij heeft een
groot aantal herinneringen uit haar jeugd en zou daar

graag nog eens iets over lezen. Jeugdavonden in de jaren
60, is er daar één van. Daar werden allerlei artiesten uit-
genodigd zoals Anneke Grönloh en Imca Marina, maar
ook de jaarlijkse uitvoeringen van gymnastiekvereniging
SSS, zijn de moeite waard om eens een artikel aan te wij-
den.

Zo zijn er nog wel meer onderwerpen te vinden, maar
het gaat er om: ‘Wie schrijft ze’? Maar misschien zet de
mail die Aly Dassen ons stuurde wel een aantal sluizen
met herinneringen open. U weet het, wanneer u niet zo
schrijverig bent, kunt u het vast wel eens aan ons vertel-
len. Maar uw herinneringen op papier, desnoods met wat
foutjes er in, hebben onze voorkeur. Die foutjes ziet nie-
mand meer terug, daar zorgen wij wel voor.

Aly bedankt voor jouw bericht.



Post uit den vreemde

Winkeltje
Van onze website weet u inmiddels alles. Regelmatig kijkt u er even naar, om te zien of er al weer wat nieuws te mel-
den is, want dat doen we ook! Naast foto’s en krantenartikelen, plaatsen we ook regelmatig nieuwsberichten. Toege-
geven, die staan ook al vaak in de Nieuwsbrief. Maar op de site kunt u nog eens nakijken wanneer er weer te
gebeuren staat, mocht de Nieuwsbrief bij het oudpapier terecht zijn gekomen.

Misschien moeten we de site binnenkort wel uitbreiden met een ‘winkel’, want naast de bewaarbanden, die in deze
Nieuwsbrief worden aangeboden, zijn er ook nog steeds twee boeken te koop bij de vereniging. Gerrit Helder heeft
de boeken ‘De brug van Jan Vriezo’ (€ 14,50) en ‘Een blik terug van brug tot brug’ (€13,50), in de verkoop. Haal er
van beide maar vast één in huis, al heeft u er ongetwijfeld al één. Altijd handig voor wanneer u onverwacht een ca-
deautje nodig heeft. Een vrolijk papiertje er omheen en zo maakt u snel iemand blij met de geschiedenis van Smilde
en Hoogersmilde.





Tijdens het vieren van de festiviteiten in Hoogersmilde,
rond het 375-jarig bestaan van de ‘Heerlijckheit’, is
met een kleine plechtigheid een 70-jarige beuk geëerd.
Deze boom werd in 1938 geplant ter ere van de ge-
boorte van onze huidige koningin Beatrix. Twee leer-
lingen die nog bij het planten van de boom aanwezig
waren, onthulden een bord met daarop de plantdatum.
Het was een initiatief van de historische vereniging ‘De
Smilde’, die dit monument van een dreigende onder-
gang wilde redden.

Initiatiefnemer Jan Hoeks, bestuurslid van ‘De Smilde’
en buurman van de boom, sprak een klein aantal bezoe-
kers toe. Hij vertelde, dat er onder de boom een fles
moet liggen met daarin een papier met alle namen van
de leerlingen die bij deze plechtigheid in 1938 betrokken
waren. In de loop der jaren was de plek langs de Bosweg,
vlak bij ‘Het Rietendak’, enigszins verwaarloosd. De ge-
meente knapte de omgeving van de Beatrixboom fraai op
en nu ziet het er met een grindpad en zelfs een solide
houten bank weer fris uit.

Voor de boom staat nu het al genoemde bord, zodat voor
alle voorbijgangers duidelijk is, dat het om een bijzon-
dere beuk gaat. Corrie Stadman-Blijsie en Siet
Hatzmann-Vos, toentertijd leerlingen van twee verschil-
lende scholen, trokken een doek van het paneel en daar-
mee was deze bijzondere plechtigheid ten einde. Echter
niet nadat de heer Hoeks nog liet weten, dat na meting
bleek dat de boom wel een omvang heeft van 3.10 meter.
Waar Siet Hatzmann aan toevoegde, dat ze 70 jaar gele-
den ook opdracht aan de boom hadden gegeven, dat
deze goed zijn best moest doen. Zo heeft Hoogersmilde
er weer een ‘opgeruimd’ historisch plekje bij.

P.S. Kenners hebben natuurlijk in de kranten wel gezien
dat Corrie Stadman per abuis Hatzmann werd genoemd.
Bij deze is dit rechtgezet.

375-jarig Hoogersmilde eert 70-jarige Beatrixboom

‘De dames Stadman en Hatzmann en ons bestuurslid Jan Hoeks.





Cursisten geslaagd
Op 24 april was er een interviewtraining in ‘Villa Maria’. Sjoerd Post, onze eindredacteur en gepensioneerd journa-
list, had een overzichtelijke en snelle training in elkaar gedraaid, waar de deelnemers veel van geleerd hebben. Zo
sprak Willie Mast, redactielid van het boek ‘Een blik terug van brug tot brug’, de gedenkwaardige woorden: ‘Had
ik deze cursus maar eerder gedaan, dan had ik er veel aangehad bij mijn redactiewerk voor het boek.’ Gelukkig is er
nog genoeg historisch werk te doen. Dat de zes ‘cursisten’ zich niet voor niets hebben ingespannen, moet nog blij-
ken. Hun examen is natuurlijk een openbaar optreden, namelijk een artikel voor ‘Levend Verleden’. Pas wanneer
we dat hebben gezien, weten we of ze geslaagd zijn. Zeker is dat de training zo geslaagd is, dat bij voldoende be-
langstelling deze nog herhaald wordt. Belangstelling? Meldt u zich maar vast aan, via de website kan dat heel mak-
kelijk.

Mijn Drenthe
Onlangs overleed ons lid Rijer Jans à Stuling uit Norg.
Voorheen woonde hij in Smilde en was een fanatiek
voorvechter om ‘Mijn Drenthe’ tot het officiële
Drentse Volkslied te verklaren. Zijn jarenlange inspan-
ningen hebben, tot nu toe, echter niet geholpen. Dit
onder andere, omdat het niet geheel en al onomstreden
was.

Nog niet zo lang geleden sprak ik hem telefonisch. Hij
belde mij naar aanleiding van een column die ik schreef
waarin ‘Mijn Drenthe’ werd genoemd. Ik ben niet zo’n
voorstander van dit lied, om verschillende redenen. Mijn
eerste gedachte was, dat de heer à Stuling, mij de les zou
lezen over wat ik had geschreven. Dit was echter niet het
geval. Hij vertelde mij, dat hij bij meester Uilenberg in
de klas had gezeten en dat deze, volgens hem, volstrekt
te goeder trouw was. Henk Nijkeuter zou dit geheel on-
terecht in twijfel trekken en de discussie met hem mij-
den.

Op mijn vraag of hij mijn column vervelend had gevon-
den, antwoordde hij ontkennend. Ik vroeg hem daarop
of hij dan misschien een artikel wilde schrijven over zijn
strijdt voor erkenning van ‘Mijn Drenthe’, als provinci-
aal volkslied. Liefst vanuit het perspectief, dat Uilenberg
in Smilde onderwijzer was op de Mulo. Hij zegde dit
toe.

Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Zijn artikel komt
niet meer en of anderen de strijd om het volkslied voort
zullen zetten, is nog maar de vraag. In ‘Levend Verleden’
komen wij er, ook naar aanleiding van het voorgaande,
waarschijnlijk nog op terug.

– Fred Fontijn

christelijke hervormde lagere school aan de Veenhoopsweg, ca. 1910


