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Komend voorjaar vol activiteiten
Ook in het komende jaar organiseert de activiteitencommissie een aantal interessante bijeen-
komsten. Nu kondigen wij deze vast aan, zodat u er rekening mee kunt houden. 

Jaarvergadering
Op donderdag 16 februari, aanvang 20.00 uur,
is onze algemene ledenvergadering. Deze verga-
dering vindt deze keer in Bovensmilde plaats, in
De Spil. De vergaderstukken worden tijdig aan-
geleverd. 
Zoals gebruikelijk proberen we deze vergadering
kort te houden, zodat er nog voldoende ruimte
over is om ons met de Smildeger historie bezig
te houden. Na het officiële deel is mevr. Corrie
Hazelhoff-Keizer onze gast. Mevr. Hazelhoff-
Keizer wordt die avond door Kars Klok geïnter-
viewd. Zij werd op 30 december 1919 geboren,
aan de Hoofdvaartsweg tussen de Oude en
Nieuwe Veenhoop in. In het gezin van Cornelis
Albertus Keizer en Jantina Hummel was zij het
vierde kind. Haar vader was smid van beroep en
stond bekend als een vakman. Corrie vertelt
deze avond over haar veelbewogen leven. Wat

zeker ter sprake komt, is de overval op het dis-
tributiekantoor rond kerst 1943 in Smilde. Zij
werkte daar in die tijd. 

Geallieerde piloten
Op 12 april vertelt de heer Vanderveen uit
Laaghalen ons over de omzwervingen van twee
geallieerde piloten die met behulp van de 
‘ondergrondse’ via o.a. Smilde en Diever naar 
Engeland zijn teruggekeerd. Deze avond is in
De Schakel te Hoogersmilde

Excursie
In juni 2012 willen we weer een excursie orga-
niseren. Evenals bij voorgaande gelegenheden
zal ook hier de historie een belangrijke rol spe-
len. Meer informatie hierover volgt in een vol-
gende nieuwsbrief.

Verbeteringen
Als de redactie van ‘Levend Verleden’ artikelen aangeleverd krijgt of mensen inter-
viewt, is het nauwelijks mogelijk om alle genoemde feiten te controleren. Daarom
is het onvermijdelijk dat er fouten gemaakt worden, hoe vervelend dit ook is. Ge-
lukkig zijn er lezers die deze fouten constateren en zo vriendelijk zijn deze aan ons
door te geven. Daardoor wordt de geschiedenis toch nog recht gezet. Als redactie
zijn we blij met deze verbeteringen en we delen die ook altijd met onze trouwe le-
zers. In nummer 3, ons vorige nummer, constateerde de heer Dik uit Beilen een
tweetal fouten. Hier maken we deze ‘fouten’ weer goed.

In Levend Verleden nummer 3-2011 staat op bladzijde 26, dat Hendrik Hummel en
zijn vrouw Geesje ….? enz. enz. 
Hendrik Hummel is getrouwd geweest met Geesje Oosterloo.

Op de foto in Levend Verleden nummer 4-2010 op blz. 15 onderste foto
Geknield v.l.n.r. ………. Paulus Doek……
Dit is Roelof Doek (zoon van Paulus Doek)

Bedankt meneer Dik.





Aanvullingen op foto’s van Henk Tigelaar

Op de foto’s in Nieuwsbrief nr. 30 kwamen nog ver-
schillende reacties. 

Ina Postma-Groenink heeft haar tante, mevr. Hennie
Meints-Koops, ingeschakeld voor de foto’s uit 1937 ge-
maakt in Hoogersmilde. Zij herinnerde zich van de eer-
ste foto nog twee namen van de afgebeelde personen.
Het betreft Stien Koops die rechts staat van meester
Zwering (met de witte kraag) en Lien Hoogeveen. Lien is
vanaf het hoofd van meester Zwering gezien aan de lin-
kerzijde het derde meisje (met de lichte jurk aan) 
Verder herkende zij nog een aantal anderen. Boven het
hoofd van meester Zwering, in het zwart met witte strik
is Willy Vos en het meisje links van meester Tibben is Jo
Ax. 

Van de tweede foto gaven de dames Kiers en Postma de
volgende namen door:
De achterste rij, vanaf links: 1. ? Kruit, 2. Jantinus Da-
ling (Evertzn.) 3. Merk Tigelaar, 4. Roelof Daling, 5.
Sjoerd de Goede, 6. Anne de Goede. De tweede rij van
achteren (6 meisjes): 1. links Corrie Jansen, 2. Roelie
Klok, 3. Aaltje Kruit, 4. Geesje Meilof. 5. ???, 6. Ida
Kruit. Derde rij: links van meester Zwering: 1. Anna Jan-
sen, 2. Alie Jansen, rechts van meester  Zwering, 3. Alida
of Rita Brink, 4. Hillie Koops, 5. ? Meilof, 6. Anna Tige-
laar, 7. Koops?? De drie jongens tussen de meester en de
juffrouw: tweede van links Albert Koops, 3. Teunis
Koops. Voorste rij derde vanaf links: Simon Meilof, 5.
Theo Brink, 6. Lambert Koops, 7. Jan Snippe, 8. Klaas
Brink, 9. Stien Koops. Het meisje met strik, helemaal
rechts is Boukje de Goede of Betje van Triest.

Schoolfoto, genomen in 1949 van de eerste klas bij het
hek van de christelijke mulo te Smilde. Dhr. H. Olijve
uit Oosterwolde heeft van de foto de volgende namen
doorgegeven: Bovenste rij vanaf rechts: 1. Wim Daling
(vader Albert Daling had een manufacturenzaak in Bo-
vensmilde), getrouwd met Grietje Snippe. 2. ? Kamphof
(Eemster) . Derde rij van achter, vanaf rechts: 5. Harm
van der Giezen (toen Hoogersmilde, getrouwd met Roe-
lie Meijer) 7. H. Olijve (had handel in gereedschappen te
Assen, woont nu in Oosterwolde)

Examenklas van de christelijke mulo te Smilde bij de
Veenhoop uit 1953. Veel mensen wisten hier een enkel
iemand van en gaven deze door. Louwe Daling en  mevr.
A. Schreuder-Homan kenden de meesten bij naam. Bo-
venste rij: 1. Wim Punt, 2. Henk Tigelaar (Leffertzn.), 3.
Koos de Vries (Jacobuszn.), 4. Riekus van Triest (Legge-
loo), 5. Johan Wiechers (Dwingeloo), 6. Joop Koers, 7.
Joop Koolstra (Rolde), 8. Rienk Offringa (Gerritzn.), 9.
Louwe Daling, 10. Jan Faassen (Appelscha). Voorste rij:
1. Klaasje Koeling, 2. Geeske Hoogeveen (Zeeland), 3.
Annie Homan (Annes dochter), 4. Meester Witvoet, 5.
Gretha Dikboom, 6. Ina Martijn 
(Oosterwolde), 7. Geertje Tuinbeek (Appelscha).

Allen die reageerden hartelijk bedankt voor de genomen
moeite.





Samen identificeren we via deze publicatie heel wat
mensen. Daarom plaatsen we ook deze keer weer vier
foto’s. Kent u mensen die hier afgebeeld zijn, neem
dan de moeite om ze door te geven aan Gerrit Helder,
tel.: (0592) 41 45 29 of via gerhel@hetnet.nl

De foto’s 333 en 347 zijn gemaakt op de trouwdag van
Jan Offringa en Geesje Joffers in 1928. De personen die
erop staan, behoren zeker tot één van deze families.

Nr. 597 is gemaakt tijdens een reisje van een vrouwen-
vereniging uit Bovensmilde.

Nr. 598 is een foto gemaakt van muziekkorps Fortuna
uit Bovensmilde tijdens een muziekconcours te Appel-
scha. Hiervan ontbreken de namen van de volgende
nummers. Bovenste rij van links naar rechts: 1, 3, en 6.
En van de voorste rij: 2, 3, 4, en 7.

Vier nieuwe foto’s

Foto nr. 333

Wie helpt Jan Mast?

Wanneer je al meer dan 50 jaar met het refrein van
een liedje in je hoofd rondloopt, dan wil je daar wel
eens vanaf. Het overkomt Jan Mast die tegenwoordig
in Rolde woont, maar het betreffende lied tijdens een
feest van de buurtvereniging leerde kennen. Het werd
toen gezongen op de melodie van ‘De Nieuwe Ha-
ring’. Bij het feest ging de tekst anders, het was daar-
bij een opsomming van mensen die nabij de
Jonkersbrug woonden. De tekst gaat volgens de heer
Mast als volgt: Jan Schrage, Mast en Marten Pe, Jouk
Wolters, Meijer, Grit, Roelof van der Veen(2x). 
De vraag is: wie kent dit liedje?

Nu Jan Mast toch aan het vragen is, heeft hij er nog wel
één. Het gaat om zijn naam. Heeft de naam Mast mis-
schien te maken met voedsel. Varkensvoer bijvoorbeeld,
een mastbos is trouwens een voedselrijk bos en nu herin-
nert Jan zich dat oudere boeren dit woord ‘mast’ of een

afgeleide daarvan, gebruikten voor varkensvoer gekookt
in een trog. 

Wie het weet, mag het Jan Mast vertellen, 
tel.: (0592) 24 21 20 of per mail alie.mast@home.nl

Foto nr. 347





Foto nr. 597

Foto nr. 598

Op zoek naar grootvader Geerlings
Mijn grootvader was Johannes Lourens van Gelder. Hij is geboren op 20 april 1883 te
(Hooger)Smilde Wijk D. Ik wil graag weten waar precies wijk D was en of het huisje terug te vin-
den is. Ook wil ik graag weten in welke kerk hij gedoopt is. Was dit in de Koepelkerk of was er
toen al een kerk in Hoogersmilde? Zijn grootvader (dus de opa van mijn opa) was: Johannes Laurens
Geerlings. Hij is op 4 april 1869, bij de geboorte van Andries, 
tolgaarder te Hoogersmilde. Bij de geboorte van Marinus op 8-5-1874 schoenmaker te Bovensmilde,
net als op 
17-3-1876 bij de geboorte van Geertruida. Op de huwelijksdatum van mijn grootouders, 26-5-1882, was
hij brugwachter. Waar was hij brugwachter en waar woonden ze? Is daar iets van terug te vinden? 


