
1

Bankrekening
nummer:
NL66rabo0382
8524 35, t.n.v.
Historische 
Vereniging 
De Smilde,
Tramweg 59,
9422 BM
Smilde

Foto’s:

De foto’s komen
uit aan ons 
beschikbaar 
gestelde 
collecties. 

HISTORISCHEVERENIGING ‘DE SMILDE’
DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nieuwsbrief 43september 2014

Succesvolle oproep

Het Joustra Huussien an de Olde Scheid Alie Alberts
Kleine Drentse reize Roel Reijntjes
Smilde gekraakt J. Bruggink
Kent u ze nog ….de Smildegers H. Sikkema
Het geschenk van het Lantschap J.B. Ludwig
Kom as de katties bluit Geesje Hoving
Drentse wijsheden Roel Reijntjes
Neie Drentse wiesheden Roel Reijntjes
Gereformeerde kerk Smilde 1934-1984
Drenthe in grootvaders tijd Henk Vonk

In onze vorige Nieuwsbrief vroegen we u, om
te kijken of er in uw boekenkast nog boeken
staan, die interessant zijn voor de Historische
Vereniging De Smilde. Er zijn ongetwijfeld
schrijvers die iets over de voormalige ge-
meente Smilde te melden hadden.

Onze vereniging is wel in het bezit van een aan-
tal boeken, maar niet alle. Toch is het voor
leden, die zich interesseren voor de plaatselijks
historie, fijn te weten, dat er in de verenigings-
bibliotheek zich boeken bevinden, die zij ook in
kunnen kijken. Bijvoorbeeld voor onderzoek
naar familiegeschiedenis of om een verhaal
compleet te maken voor in ‘Levend Verleden’.
Kortom, er was behoefte aan uitbreiding van de
bibliotheek. Wanneer alle leden nog eens zorg-
vuldig langs de boekenplanken gaan, dan
komen ze dergelijke boeken wellicht tegen. Het

verzoek moet niet gezien worden, dat we ver-
wachten dat zo’n boek onmiddellijk uit de kast
gehaald moet worden en bij de archivaris inge-
leverd, zeker niet, maar het mag wel of later als
de tijd er rijp voor is. Wij hopen ook dat bedrij-
ven, instellingen en verenigingen hun archieven
niet met het oud-papier meegeven, maar deze
‘De Smilde’ aanbieden. Deze paperassen kun-
nen wellicht nog leuke verhalen opleveren. Is
het niet voor nu, dan toch voor de toekomst. 

We kunnen melden, dat de eerste boeken in-
middels zijn aangeboden. Het is een hele lijst,
die we hieronder publiceren. Het is de bedoe-
ling dat deze binnenkort, samen met de boeken
die al in het bezit van de vereniging zijn, op de
website worden geplaatst. Maar nu eerst de
nieuwe aanwinsten. Met hartelijk dank aan de
gulle gever. 

Sinkgraven interview

Het onderstaande bericht ontving de vereni-
ging en dat willen we onze leden niet ont-
houden.

Bestuur en leden van de Historische Vereniging
De Smilde,
Wat een geweldig feest hadden jullie georgani-
seerd voor ons.
En wat veel werk voor jullie!
Alles was zo goed geregeld.
Vanaf de warme ontvangst, het nostalgische
decor, de prachtige muziek, tot de bloemen.

En natuurlijk het professionele interview van
Kars, echt super.
De bijdragen van Rense Sinkgraven en Jan
Bruggink waren een grote verrassing.
Heel veel dank,

Geertje Gans, Jenny, Sascha
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De Historische Vereniging De Smilde treft het niet,
moeten we helaas constateren. Op de oproep voor
mensen die de archieven in willen duiken om daarin
leuke dingen op te duikelen, die eventueel in ‘Levend
Verleden’ gepubliceerd kunnen worden, kwam geen
enkele reactie. Jammer, en wel om twee redenen: in
de eerste plaats komt het verschijnen van ‘Levend
Verleden’ onder druk te staan en in de tweede plaats
omdat bewezen is dat historisch onderzoek door
velen als heel leuk wordt ervaren. Een ervaring die bij
onze leden dus geen ingang vindt. 

Historisch onderzoek is een wezenlijk deel van een his-
torische vereniging en met een groeiend archief is het
een hele klus om de stukken die daar liggen te beoorde-
len en te benoemen. En daar zijn mensen voor nodig.
Gelukkig is er een klein aantal leden, die al voor de op-
richting van ‘De Smilde’ hiermee bezig waren en bereid
zijn om hun kennis op de onwetenden over te brengen.
Er is al een heel programma opgesteld om de moedigen,
die het aandurven, op weg te helpen. 
Zullen we het nog een keer proberen? Als eerste wordt er
een introductieavond gehouden en tot die tijd verplicht
u zich tot niets. Trouwens, deze bezigheid is verplich-
tingvrij, niets moet. Alleen wanneer u zin en tijd hebt,
gaat u onderzoeken. Het kost wat tijd, maar alleen als
het u past. Aantrekkelijker kunnen we het niet maken.
Aanmelden kan bij Jans Klok, onze secretaris, die per
mail is te bereiken via de website: www.desmilde.nl. 

Smildegers zijn niet 
nieuwsgierig

Activiteitenagenda

De Historische Vereniging De Smilde is, zoals u weet,
een actieve vereniging waar veel is te beleven. Ook
voor het komende seizoen werkte de werkgroep Activi-
teiten weer een aantal interessante activiteiten uit.
Zonder schroom mogen we daarover zeggen: ‘Voor elk
wat wils.’ Hieronder worden ze allemaal genoemd.
Noteer deze data vast in uw agenda, dan hoeft u niets
te missen.

24 september 2014 om 20.00 uur: 
Kyllot en Korteweg
Plaats: het Kompas, Smilde
Een lezing met dia’s over de historie van de familie
Korteweg, de Hagenaarskamp en het Kyllotsbos.

19 november 2014 om 20.00 uur: 
Van Speulman tot Skik
Plaats: de Schakel, Hoogersmilde
Een muzikaal programma door Albert Haar (bekend
van RTV Drenthe) over de Drentse muziekgeschiede-
nis gelardeerd met muziek en beeld.

23 januari 2015 vanaf 15.30 uur: Neijaorsvisite
Plaats: de Spil, Bovensmilde
Een gezellig samenzijn van de leden en hun aanhang
om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen.

5 maart 2015 om 20.00 uur: Jaarvergadering
Plaats: de Schakel, Hoogersmilde
Na het (kort) bespreken van de jaarstukken verzorgen
de leden van de Vereniging ‘Dwingels Eigen’ een
prachtige show van Drentse klederdrachten.

April 2015 om 20.00 uur: Keukentaofelpraot
(datum wordt nader bekend gemaakt)
Plaats: de Schakel, Hoogersmilde
3 generaties van een bekende Hoogersmildeger familie
worden in een sfeervolle omgeving over allerlei dage-
lijkse onderwerpen bevraagd door Kars Klok.

Eind mei/begin juni 2015
Een excursie naar een historische plek in de omgeving.
Aan de uitwerking wordt nog gewerkt.

100 jaar uitvaartvereniging in
Hoogersmilde

In 1916 werd de begrafenisvereniging ‘Laatste Eer’ in
Hoogersmilde opgericht. In 2016 is dat dus 100 jaar
geleden. Een moment om bij stil te staan. Dit zal ook
zeker gebeuren, want daar wordt nu al over nage-
dacht. Wat er precies wordt gedaan, staat nog niet
vast, maar zeker is, dat er in de geschiedenis wordt ge-
doken. Wellicht zijn er leden van ‘De Smilde’ die her-
inneringen hebben of foto’s die gebruikt kunnen
worden om de geschiedenis weer tot leven brengen.
Droevige of vrolijke anekdotes die een beeld geven
van 100 jaar begraven en cremeren. 

J.S. (Jans) Visscher is hiervoor de contactpersoon waar
u verhalen en/of foto’s kwijt kunt. Zijn contactgege-
vens zijn de volgende:
Tel. 0592-459367
E-mail: jsvisscher@xs4all.nl


