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Geslaagde excursie “De Smilde”

Rectificatie
In de nieuwsbrief nummer 41 van februari
2014 zijn in het jaarverslag de namen ver-
meld van de leden van de filmcommissie. Per
abuis is de naam van Sjoerd Post hierbij niet
vermeld. Sjoerd is evenals de ander ge-
noemde personen al geruime tijd lid van de
filmcommissie. Namens het bestuur onze ex-
cuses voor deze onvolledigheid.

Mevrouw Dini Stuifzand schreef een verslag
van de excursie die de werkgroep Activiteiten
op 7 juni jl. organiseerde. Hier volgt een
ruim uittreksel daarvan.

Met 41 deelnemers vertrok de bus vanaf “Villa
Maria” naar Groningen op weg naar het Marti-
nikerkhof, waar de koffie in “De Prinsenhof ”
ons al toelachte. “De Prinsenhof ” bestaat uit
een grand café, een hotel en een à la carterestau-
rant. Hier werden we verwelkomd door Karst
Klok, die ons het één en ander vertelde over hoe
de dag was ingedeeld. De Prinsenhof is een
prachtig statig pand met een rijke geschiedenis,
vertelde gids Paulien ons. Het stamt uit 1040
en was in het begin de woning van de “Villi-
cus”, de vertegenwoordiger van de bisschop van
Utrecht. In het gebouw leefde de monnik orde
“Broeders des gemenen levens”. Na de tachtigja-
rige oorlog was het de residentie van de Prins
van Oranje. In de Franse tijd werd het een mili-
tair hospitaal en een kazerne. Van 1945 tot
2005 was de RONO, wat later RTV Noord
werd, er gevestigd. Sinds 2012 is het een hore-
cagelegenheid. De Prinsenhof is omgeven door
een prachtige tuin, met als blikvanger een bij-
zondere zonnewijzer. Deze dateert uit 1731 en
is enkele jaren weggeweest voor restauratie en in
1983 weer geplaatst. De makers zijn de heren
Cremers en Doornbusch. Een prachtig monu-
ment en een lust voor het oog.

Na deze uitleg werden we in twee groepen ver-
deeld, een snelle en een langzame, en onder lei-

ding van gidsen begon de stadswandeling.

We zagen de mooiste plekjes van de binnenstad
met als koning natuurlijk de Martinitoren of
zoals de Groningers zeggen: “d’Olle Grieze”.

We liepen langs leuke hofjes, statige gevels en
andere mooie bouwwerken. Het was een hele
tocht, maar beslist de moeite waard.
Nu werd het tijd om de maag te vullen, want
we hadden onderhand wel trek gekregen. Bij
Restaurant Weeva stond een uitgebreide lunch
voor ons klaar. Het zag er heel uitnodigend uit.
Heerlijke soep, heel veel soorten brood en alles
wat er zoal bij hoort. Als verrassing kwam de
ober ook nog rond met die lekkere bruine din-
gen. Juist, kroketten.

Nadat ieder lekker gegeten had, gingen we op
weg naar de aanlegplaats van rederij Kooi om
op een rondvaartboot de omgeving van deze
mooie stad te bekijken via de grachten.
Persoonlijk vind ik dat hier wel erg veel oude
woonboten liggen.

Om 15.15 uur vertrokken we weer naar Smilde

Ik heb erg genoten van deze dag. Vooral omdat
ik als Twentse meid me ontzettend op mijn
gemak voelde tussen allemaal Drenten. Wat een
hartelijkheid. Het is net één grote familie. Ik
dank iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
Alle lof. Hopelijk tot de volgende keer. Tot
ziens.
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De Historische vereniging De Smilde bestaat ruim 10
jaar het afgelopen jaar vierden we het jubileum. Tien
jaar geleden hebben een groep enthousiastelingen de
vereniging opgestart met als resultaat een vereniging
van ruim 800 leden. De grootste vereniging in
Smilde.

In die tijd is er al veel tot stand gekomen. De
lezingen/interviewavonden georganiseerd door de ver-
eniging worden druk bezocht en ‘Levend Verleden’ ver-
schijnt ieder kwartaal en wordt voor zover bekend met
plezier gelezen. 

De redactie van ‘Levend Verleden’ moest het in de be-
ginjaren vooral doen met eerder elders gepubliceerde
verhalen. Maar al vrij snel werd het blad gevuld met
nieuw geschreven verhalen over het verleden. Gelukkig
zijn er een aantal mensen die, naast de redactie, plezierig
leesbare stukken schrijven. Daar zijn we blij mee. Wel
moeten we ons bewust zijn, dat, wanneer er geen serieus
onderzoek naar gebeurtenissen uit het verleden wordt
gedaan, het voor de redactie moeilijk wordt om interes-
sante artikelen te schrijven. Daarnaast wordt de vereni-
ging regelmatig via de website benaderd door mensen
die onderzoek doen naar bepaalde zaken en/of personen.
Tijdens het onderzoek loopt men vast en wil graag in-
formatie om het onderzoek af te ronden. Soms kan er
antwoord gegeven worden op de vraag en een andere
keer niet. Naast het stellen van de vraag, wordt het on-
derzoek meestal ook aangeboden. Na controle op de ver-
melde feiten kan het onderzoek wederom dienen om de
geschiedenis weer beter in beeld te krijgen.
Om dit alles te kunnen realiseren moet er evenals veel
andere historische verenigingen een werkgroep ‘Onder-
zoek’ komen. Ongetwijfeld zijn er onder onze leden
mensen, die dat als een leuke bezigheid zullen ervaren.
Alleen weten ze dat nu nog niet. Maar met een actief be-
leid kan die belangstelling gestimuleerd worden.

Ons doel is een groep mensen te formeren die geïnteres-
seerd zijn in het zoeken naar zaken of informatie uit het
verleden. Deze mensen wil de vereniging graag met be-
hulp van enkele ervaren speurders ondersteunen. Om
hiermee van start te gaan zal een informatiebijeenkomst
worden gehouden, waarbij uitleg gegeven wordt door
deskundigen hoe het een en ander aangepakt kan wor-
den en waar informatie beschikbaar is.

Vervolgens kan alleen of in groepjes in eigen tempo on-
derzoek gedaan worden naar onderwerpen die de inte-
resse heeft van de onderzoeker. Gedurende het
onderzoek kan de ervaren speurder dienen als vraagbaak

en helpen het vastgelopen onderzoek weer vlot te trek-
ken. Na afloop van het onderzoek kan wellicht een sa-
menvatting worden gepubliceerd in ‘Levend Verleden’
en is er weer een stukje van de geschiedenispuzzel duide-
lijk.

Mocht u belangstelling hebben om de informatiebijeen-
komst van toekomstige onderzoekers bij te wonen om
vervolgens een besluit te nemen hier wel of niet mee ver-
der te gaan. Kunt u zich opgeven via mail (secretari-
aat@deSmilde.nl) of telefonisch 0592-414406 bij Jans
Klok.

Bij voldoende opgave wordt een informatiebijeenkomst
gepland. 

Wie helpt mee de geschiedenis
van Smilde in kaart te brengen?

Boeken gezocht en informatie
over de voormalige gemeente
Smilde

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief
tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al
enkele meters informatie over de voormalige gemeente
Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet
verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig
gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verle-
den’ en onderzoekers die naar specifieke historische ge-
beurtenissen zoeken. 
De vereniging archiveert alle informatie systematisch,
zodat nu en in de toekomst onderwerpen makkelijk en
overzichtelijk zijn terug te vinden. Regelmatig schen-
ken inwoners en oud inwoners van Smilde ons hun
privé- , verenigings- of bedrijfsarchieven, in de trant
van: ‘Kunnen jullie hier wat mee, anders gooi ik het
weg’. Als vereniging zijn we heel blij met deze giften,
tenslotte zijn we opgericht om de historie van de voor-
malige gemeente Smilde vast te leggen en aan onze
leden bekend te maken.  
Heeft u krantenartikelen, boeken of andere informa-
tie, gebruiksvoorwerpen en dergelijke over de voorma-
lige gemeente Smilde, gooi het niet weg, maar bied het
de vereniging aan. Mogelijk dat uit de informatie die u
aanlevert nieuwe artikelen in ‘Levend Verleden’ ver-
schijnen of dat uw informatie net het gene is waar een
ander al jaren naar op zoek is. Zo missen er nog een
aantal boeken waarin over Smilde wordt geschreven en
die niet in ons archief mogen missen. (zie onder-
staande lijstje)
Voor aanbieden van informatie kunt u contact opne-
men met de vereniging secretariaat@desmilde.nl of
met Henk Jonkers, archivaris van de vereniging tele-
foon: 0592-413248


