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Heden ten dage klagen we regelmatig over de
kosten verslindende projecten die onze be-
stuurders realiseren. Dat dit van alle tijden
is, weten de lezers van ‘Levend Verleden’ wel
(zie de krantenberichten) maar verder waar-
schijnlijk niemand. Tijdens en na de gemeen-
telijke herindeling in Drenthe, omstreeks
1998 heeft de bouw van gemeentehuizen re-
gelmatig geleid tot heftige discussies bij de
bevolking en in de gemeenteraden. Vaak was
te horen dat er ‘paleizen’ werden gebouwd
voor de ambtenaren.

Zelden waren de inwoners en gemeenteraden
enthousiast over de plannen voor een nieuw
raadhuis. Dat dit van alle tijden is, blijkt bij-
voorbeeld uit het feit dat in 1872 er in Smilde
een raadslid was die vond dat de inwoners hier
ter plaatse meer belang hadden bij het opknap-

pen van de bruggen dan bij een nieuw gemeen-
tehuis.

Jannes Westerhof, die vanaf september 1980 tot
de gemeentelijke herindeling gemeentesecretaris
was in Smilde, vertelt ons over de rol die ver-
schillende burgemeesters van Smilde hierbij
speelden. Zo krijgen we onder andere inzicht
hoe door toeval een aardappelopslag een ge-
meentehuis werd. Dergelijke anekdotes, maar
ook feitelijke besluiten die in het verleden wer-
den genomen, deelt de heer Westerhof deze
avond met ons.

Waar: The Bridge, Bovensmilde
Wanneer: donderdag 19 september 2013
Aanvang: 20.00 uur. 
De toegang is gratis voor leden en hen die dat
willen worden!

Oud-gemeentesecretaris dook in oude archieven en vertelt over:

Burgemeesters, boeren en buitenlui

Herdruk: Zij woonden op ‘De Smilde’

Niet lang na het verschijnen van zijn standaardwerk Zij woonden op ‘De Smilde’, moest de au-
teur Ger Ax al nee verkopen. De belangstelling voor dit boek bleek groter dan verwacht. Ook zul-
len er mensen zijn geweest die dachten: Eerst zien
en dan kopen, een houding die er voor zorgde, dat
zij er naast grepen. Er komt echter een herkansing.
Ger besloot tot een herdruk. In het juni-nummer
van ‘Levend Verleden’ schreef Bertus Voortman een
recensie over dit boek, dat leest als een gebruiksaan-
wijzing. Daardoor zullen er wellicht nog meer men-
sen een exemplaar willen bezitten. Waarschijnlijk de
laatste kans om nog zo’n prachtig exemplaar in bezit
te krijgen. Pak die kans. U heeft tot 30 september
2013 de tijd. Levering is half oktober van dit jaar. 

Het boek kost € 42,50. De productie wordt gestart
bij voldoende belangstelling. Belangstellenden stu-
ren een e-mail (gerenaly@hotmail.com) aan de heer
Ax of bellen (0592- 412995). Betaling vooraf aan
levering. Nadat definitief besloten is dat de produc-
tie wordt gestart, ontvangt u per mail na uw bestel-
ling de betaalinstructies.





Historische Vereniging De Smilde viert 10-jarig jubileum

De tijd gaat snel. Het is alweer tien jaar geleden dat negen enthousiaste bestuursleden de Historische Vereniging
De Smilde oprichten, na voorbereidend werk van vijf initiatiefnemers. Inmiddels is de vereniging gegroeid en
zijn er ruim 850 leden.

Net als vijf jaar geleden gaan we bij dit lustrum feestvieren. Ook dit keer gebeurt het in de Koepelkerk in Smilde
en het bestuur nodigt hiervoor alle leden uit op 1 november a.s.
Er is hard gewerkt om een interessant programma samen te stellen, met muziek, film, een inleiding door provin-
ciaal historicus Michel Gerding - hij spreekt over de sociologische opbouw van de bewoners in de geschiedenis
van o.a. Smilde - en een luchtig optreden van Marga Kool en Jan Veenstra, lijkt dat te lukken. 
De feestavond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) en zal rond 22.15 uur worden afgesloten, waarna
u, onder het genot van een drankje, nog rustig kunt napraten.

Naar aanleiding van de foto’s uit de Nieuwsbrief nr.
38 ontvingen wij tips maar ook namen van de perso-
nen die op de foto’s staan. Tips als: ‘Je moet met die
en die contact opnemen, want die kent ze allemaal.’
Zo kwam Jan Wildeboer in beeld, hij lag tijdelijk in
de ziekenboeg van de Driemaster. Jan wist inderdaad
bijna alle namen van de leden van zangvereniging.
Op zoek naar namen ging Jantje Appeldoorn met pen
en papier naar mevr. Speelman-ten Cate en ook zij
kreeg weer veel namen. Via Jan Kiers kwam een be-
richt van de 96-jarige mevr. Tingen-Buist die de helft
van de personen bij naam kende op de foto uit 1928
met leerlingen van de openbare lagere school te Bo-
vensmilde. 
Alle helpers weer hartelijk dank.

Voor de volledigheid de namen van de foto’s uit de
Nieuwsbrief nr. 38

Foto 1: Zangvereniging Crescendo uit Bovensmilde
1946/1948.

Achterste rij: 1 Roelof van der Velde (Jan zoon), 2 Egbert
de Wit, 3 Roelof ten Cate, 4 Jan van der Velde (Jan zoon) 5
Dirk Eizenga, 6 Albert Dijkstra, 7 Jan Meijering (monteur
bij garage Emmens) 8 Harm Wolters, 9 Geert Speelman, 10
Gerrit Boers, 11 Hendrik de Wit (broer van Egbert), 12
Hans ten Cate, 13 Hendrik-Jan de Groot. Rij daarvoor: 1
Aaltje Bakker, 2 Liena Boxma, 3 (Joke) Jacobje ten Cate
(halfzus van Roelof ), 4 Jantje Speelman, 5 Grietje Wilde-

boer (J.H. dr.) 6 Grietje Wildeboer (Lammert dr.), 7 Janna
Appeldoorn, 8 Margje ten Cate (Jaap dr.) 9 Aukje Smidt,
10 Tinie Tuinbeek, getrouwd met Cees ten Cate. 11 (Geer-
tje?) Aafje Klok (Lefferts dr.), 12 Geertje de Wit. Voorste
rij zittend: Jantje van der Scheer, getrouwd met Hans ten
Cate, 2 Eva van der Velde, getrouwd met Harm de Groot,
3 Anna van der Scheer, getrouwd met Boelens, 4 Klaasje
Tuinbeek, 5 Dir. Zangver., meester Bant, 6 Hilly Naber, 7
Betje Smid, getrouwd met Bartels, 8 Fetje Oldenkamp, ge-
trouwd met Roelof van der Velde, 9 Corry Smidt, getrouwd
met Cornelis Hatzmann, 10 Nelly Middelbos, getrouwd
met Dirk Eizenga. Voorste rij, zittend op de grond: 1
Harm de Groot (boerderij aan de Molenwijk B.Sm.), 2
Wiegertje Lendenkamp, 3 Gonnie de Jong, getrouwd met
Jannes Holst, 4 Jenny Buist, 5 Tinus  Douwsma.

Foto nr. 3: Schoolfoto uit 1928: 

Achterste rij: 1 meester Weijer, 2 ???, 3 ???, 4 ???, 5 Ebeltje
Buist, 6 ???, 7 ???, 8 ???, 9 ???, 10 juffrouw Elshof. Rij daar-
voor: 1 meester Van der Werf,  2 ???,  3 Joppie Poutsma, 4
???, 5 ???, 6 ???, 7 meester Veldmeijer, 8 ??? Vervolgens de 4
kinderen tussen Van der Werf en Veldmeijer in: 1 ???, 2 ???,
3 Albertje Buist,4 Girbe Buist. De rij op hun knieën: 1
Henk Richters, 2 Hendrik de Groot, 3 ???, 4 Geertje Ster-
ken, 5 ???, 6 ???, 7 Lieuwe Klok. Voorste rij zittend: 1 Ka-
trienes de Groot, 2 ???, 3 Marten Kiers. 4 Mina Sterken, 5
???, 6 Hendrik Heres?, 7 Marinus Klok, 8 Zus Klok.

Over de foto’s geplaatst in Nieuwsbrief 38


