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Jan Bos, medewerker van het Drents Archief,
vertelt op 1 december in de bibliotheek in
Smilde over: ‘Verkeer en vervoer in Drenthe
vanaf de prehistorie tot heden’. Wanneer u de
heer Bos al eens voor radio Drenthe over een
historisch onderwerp heeft horen praten, weet
u ongetwijfeld dat hij dit met enthousiasme
en - misschien nog wel belangrijker - met ken-
nis van zaken doet. Deze avond ondersteunt
hij zijn verhaal ook nog met toepasselijke
‘lichtbeelden’.
Plaatjes die ons zullen verbazen, want wij stap-
pen tegenwoordig wel heel makkelijk in de
auto. Het reizen duurde in vroeger jaren dan
ook heel wat langer dan tegenwoordig. Want
ook het openbaar vervoer schijnt nu toch wel

beter te zijn dan toen; het was er simpelweg
niet. Postkoetsen, fietsen en auto’s waren toen
ze op de weg kwamen opzienbarende verschij-
ningen. Door de schrik voor het nieuwe zorg-
den auto’s dat fietsers in de sloot belandden en
paarden op hol sloegen. Dit en andere verhalen
geven ons allen inzicht hoe onze voorvaderen
zich door onze provincie voortbewogen. Komt
dat zien en horen!

Lezing: Jan Bos
Plaats: Bibliotheek Smilde
Tijd: 19.30 uur deur open, start 20.00 uur
Toegang: gratis
Koffie: eigen rekening
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Toch werd in september het 500ste lid inge-
schreven en dit bleek Henk Dijkstra uit Smilde
te zijn. Het bestuur vond het de moeite waard
om hier even bij stil te staan. Woensdag 27
oktober jl. bezochten Klaas Vos en Fred Fontijn
de heer Dijkstra in zijn woning aan de
Elsenlaan. 
Namens het bestuur werd een verjaarskalender,
één jaar gratis lidmaatschap en een bloemetje
aangeboden. Dit gebeurde in aanwezigheid van

de Smildiger Neiskrant, zodat er ook nog wat
publiciteit bij kwam kijken. Tenslotte moeten
we nu verder naar de volgende 500 leden. 
Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen
er wel weer nieuwe weddenschappen worden
aangegaan en dat zal dan ongetwijfeld gaan
over wanneer de volgende mijlpaal gehaald zal
worden. Nieuwe leden blijven welkom, help
daaraan mee: ‘Geef met de feestdagen een lid-
maatschap cadeau’.

Henk Dijkstra is 500ste lid
Bij de oprichting van onze vereniging zijn er tussen verschillende bestuursleden weddenschappen
afgesloten over het aantal leden dat de vereniging zou gaan tellen. Er zat nogal wat verschil in de
geschatte aantallen. Dat het op kon lopen tot 500, werd maar door een enkeling verwacht.

Verkeer en vervoer in Drenthe





Medewerkers gezocht
Voordat de historische vereniging actief was, ging de
kennis van het verleden voor veel mensen niet veel ver-
der dan dat er ooit een burgemeester Servatius moet
zijn geweest. Deze kennis haalden we uit het feit dat er
een Servatiusstraat in Hoogersmilde is. Dat Carry van
Bruggen een schrijfster was en de Meesterswijk zo
heette omdat alle schoolmeesters van Smilde daar
woonden. Dit laatste moet u maar niet geloven, hoor. 

Nu bestaat de historische vereniging ‘De Smilde’ sinds
een jaar, waardoor de kennis over de Smildiger geschie-
denis zeker toe zal nemen. Er is een redactie samenge-
steld en die gaat zorgen dat er per jaar vier tijdschriften
‘Levend Verleden’ zullen verschijnen. Maar om dat te
kunnen doen zullen we de archieven in moeten om fei-
ten boven tafel te krijgen en die feiten samen maken dan
een verhaal. Omdat de redactie vindt dat ze het al druk
genoeg heeft met het samenstellen van artikelen wil ze
dat onderzoekswerk graag aan anderen overdoen. Zo zou
het leuk zijn om al die straatnamen te kunnen verklaren
met een kleine geschiedenis van de naamgever. Ook de
bruggen verdienen een soortgelijke aanpak en zou het
niet is aardig zijn om te lezen hoeveel bakkers er in vroe-
ger jaren hier woonden? De redactie heeft een hele lijst
met dit soort onderwerpen klaarliggen voor mensen die
daar wel eens speurwerk naar willen verrichten.
Schrijven hoeft niet, mag wel, alleen in bepaalde archie-
ven naar wat onderwerpen zoeken. Best leuk zo’n hobby.
Bij het waar en hoe u e.e.a. op kunt zoeken willen we
best helpen, u hoeft beslist niet alles zelf te ontdekken.

Denkt u: ‘dat lijkt me wel leuk’. Bel of mail dan eens
met Fred Fontijn. Samen kunnen we dan bekijken wat
tot uw mogelijkheden behoort. Er zijn al leden met deze
activiteiten bezig en zij zijn er enthousiast over.

Tel. (0592) 420 200
Email: fred@fontijn.nl

Verjaardagskalender
Was het nu omdat uw bestuur een vergaderdatum af
wilde spreken of was er een andere aanleiding? In ieder
geval kwamen we er met elkaar achter, dat het wel mak-
kelijk zou zijn om elkaars verjaardagen te weten en om
die vergaderdata te plannen natuurlijk. Zo ontstond
eigenlijk spontaan de gedachte, dat dit het makkelijkst
met behulp van een verjaarskalender zou kunnen.
Natuurlijk is er dan altijd wel een slimmerik die dan
voorstelt: “laten we zo’n kalender voor de historische
vereniging ‘De Smilde’ maken.” Zoiets is misschien leuk
voor de leden, het is een aardig weggevertje of ‘hebbe-
dingetje’en wanneer we ons ergens presenteren hebben
we er ook nog een handig verkoopartikel aan. Goed
voor de kas en voor een leuk prijsje hangt er bij bijna al
onze leden meteen een reclameuiting van onze vereni-
ging. Aldus werd besloten.

Op de ledenvergadering in Hoogersmilde werd een
proefexemplaar gepresenteerd. Veel leden reageerden
daar enthousiast op en de beschikbare intekenlijst werd
al snel ingevuld door mensen die deze kalender wel aan
wilden schaffen. Sommigen bestelde er één en anderen
vier of zelfs vijf. Er zijn er inmiddels meer dan genoeg
van gedrukt, waardoor alle leden er wel één of meer aan
kunnen schaffen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten,
voor slechts € 4,00 bent u eigenaar van een smaakvolle
kalender met verrassende foto’s uit het verleden.

Meer weten of bestellen?
Tineke Groenink
H.P. Sickensstraat 24
9421 PM Bovensmilde
Tel.: (0592) 41 41 03Familie de Boer van l.n.r. Arendina de Boer zittend, Sytske de Boer

staand, vader Melle de Boer, cafehouder halverwege de Norgervaart,
Sytse de Boer, Yfke de Boer en Jantje de Boer.


