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Uitnodiging voor de jaarvergadering
Donderdag 24 februari wordt de jaarvergadering gehouden in Het Kompas te Smilde. Aan-
vang 20.00 uur. Na de bestuursaangelegenheden is er een lezing door de heer Wever over de
ontwikkeling van Drenthe na 1945. Zie verder in deze Nieuwsbrief.

De agenda voor deze avond is als volgt:
1 Opening
2 Notulen vorige ledenvergadering
3 Jaarverslag4 Verslag kascommissie
5 Financieel verslag
6 Bestuursverkiezing
7 Rondvraag
8 Sluiting bestuurlijk gedeelte
9 Lezing door de heer Wever 

Verslagen:Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u
de financiële verslagen en verslagen van de 
secretaris.
De financiële verslagen liggen bij secretaris
G.Helder, Veenhoopsweg 53, Smilde, tel. 0592-
414529, ter inzage. U kunt ze daar, na afspraak,
inzien.

Bestuur: Vervangers voor Stoffer Nobbe, die af  -
 tredend is en niet herkiesbaar, en Fred Fontijn

die afgelopen zomer bedankt heeft als bestuurs-
lid, zijn Harm Hoeks en Jans Klok.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich mini-
maal 24 uur voor de aanvang van deze vergade-
ring schriftelijk kandidaat stellen bij de
secretaris.

Van de activiteitencommis-
sie, om alvast te noteren:

Donderdag 21 april komt Johan Veenstra van
de Stellingwarver Schrieversronte ons verma-
ken met humoristische verhalen en gedich-
ten. Dit vindt plaats in The Bridge te
Bovensmilde. Aanvang 20 uur. In mei/juni is
een tocht gepland. De invulling ervan leest u
te zijner tijd in de Nieuwsbrief en Smildiger
Neiskrant.





Notulen van de jaarvergadering, gehouden te Hoogers-
milde in De Schakel op donderdag 18 februari 2010

Om 20.00 uur verwelkomt voorzitter Jan Hoeks een
volle zaal. Circa 120 mensen zijn aanwezig. Hij
noemt het een teken dat er veel belangstelling is voor
wat de vereniging biedt.
Dat is ook aan het ledental te zien, want dat bedraagt
nu 780. Dat geeft moed om door te gaan. Ook de in-
leider voor vanavond wordt hartelijk welkom gehe-
ten. De heer Kerkmeijer zal een verhaal houden over
de ontwikkeling van de scheepvaart in Drenthe,
waarin ook Smilde een rol speelt met zijn scheepswer-
ven en turfvervoer. Verder deelt de voorzitter nog mee
dat de koffie vanavond voor rekening van de pen-
ningmeester is.

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de
notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarover-
zicht over 2009 van de secretaris. De heer Timmermans
merkt op dat zijn naam verkeerd geschreven is. De laatste
letter, de s, is vergeten. Dit zal worden hersteld door de
secretaris. Verder zijn er geen vragen.
Ook de kascommissie, bestaande uit de heren L. Tim-
mermans en H. Pranger, is zeer tevreden over het werk
van penningmeester Stoffer Nobbe en ontheft hem van
de verantwoordelijkheid over het jaar 2009. Op de vraag
uit het publiek of de reserves niet beter kunnen worden
vastgezet, antwoordt Nobbe dat dit maar weinig rente
meer oplevert en wanneer je het geld direct nodig hebt,
dit erg lastig is. De secretaris en penningmeester worden
door de voorzitter bedankt voor hun werk. 
L.Timmermans is aftredend als lid van de kascommissie
en wordt door de voorzitter bedankt voor de gedane ar-
beid. De heer I. Sterken stelt zich beschikbaar als vervan-
ger.
Bestuursverkiezing: Er zijn door de leden geen kandida-
ten voorgedragen en de aftredende leden, Dineke meilof-
Olijve, Jan Boerhof en Gerrit Helder hebben te kennen
gegeven dat ze nog wel een periode willen blijven zitten.
Dit wordt met dank aanvaard.

Jan Hoeks vertelt de aanwezigen dat er op de tafel nog
een aantal boeken over de geschiedenis van de Smilde en
haar inwoners te koop liggen voor de liefhebbers. In de
pauze kunnen deze worden gekocht. Verder haalt hij nog
even aan dat er op 15 april in Het Kompas een intervie-
wavond is waarin drie bekende Smildegers de hoofdrol
spelen en op zaterdag 17 april er een excursie is naar de
Emslandkampen, vlak over de grens.

Dit alles neemt maar 15 minuten in beslag en zo kunnen
we mooi vroeg met de lezing beginnen. maar dan gooit
de techniek roet in het eten. Kerkmeijer zegt: “De 
beamer is kapot, hij doet niets meer.”  zijn laptop wel,
maar die heeft een accu. Lichte paniek. Waar haal je zo

gauw een andere beamer vandaan? Dan komt het verlos-
sende woord uit de keuken. Er is een stop gesprongen.
Onderhand zijn we weer 15 minuten verder en is het
tweede kop koffie opgedronken.

Kerkmeijer krijgt het woord en vertelt ons aan de hand
van talloze dia’s over de ontwikkeling van de schepen en
kanalen in Drenthe. Eerst worden meest houten schepen
gebruikt. Het zijn maar kleine scheepjes. maar door het
uitdiepen en verbreden van de vaarwegen en sluizen wor-
den ook de gebruikte schepen steeds groter en van ijzer.
Bij de vaart over de zuiderzee, naar Amsterdam en
Hoorn hebben de schepen de ruimte en worden de grote
masten opgezet met grotere zeilen. Op die manier gaat
de overtocht sneller. Ook vroeger speelde tijd een grote
rol.
Wanneer ze gelost hadden en weer terugkwamen, werden
de grote masten, zeilen en ankers weer te zwartsluis of
meppel opgeborgen in een loods van de Waterstaat of
van particulieren. In de kanalen naar Hoogeveen, Smilde
enz. was niet zoveel ruimte om de grote zeilen te voeren
en moest bij tegenwind vaak een beroep worden gedaan
op scheepsjagers. Door de geringere diepgang van de 
kanalen was elk pondje minder meegenomen en kon je
weer meer vracht laden. 

Na een kleine pauze, waarin ieder die het wil een glas
drinken voor eigen rekening kan bestellen, gaat Kerkmei-
jer weer verder met zijn verhaal. Kerkmeijer is beheerder
van het Scheepvaartmuseum te Groningen en heeft
daarom voorin de zaal lectuur liggen over wat er zoal in
dit museum is te bewonderen. Hij is nog steeds bezig ge-
gevens te verzamelen over de scheepvaart en scheeps-
bouw in de noordelijke provincies. De heer T. Rispens
geeft de voorzitter een document over scheepsbevrach-
ting in vroeger tijden,  met de bedoeling dat hij dit Kerk-
meijer kan aanbieden. Deze is er dan ook erg blij mee. Er
is veel belangstelling voor zijn lectuur en die is ook snel
verdwenen.

Om ongeveer 22.30 uur kan de voorzitter de heer Kerk-
meijer bedanken voor zijn referaat en als dank een enve-
loppe plus een kleine versnapering aanbieden. Hij sluit
de vergadering en wenst ons allen een goede reis naar
huis en tot de volgende keer.

– Secretaris Gerrit Helder 





Het ledental van de vereniging heeft bijna de 800 be-
reikt. Het gaat steeds langzamer, maar groeit nog
door. De redactie slaagt er ook steeds weer in ons lijf-
blad “Levend Verleden” te vullen met lezenswaardige
artikelen over de oude gemeente Smilde en haar be-
woners en je hoort geregeld lovende woorden over de
inhoud en verscheidenheid van onderwerpen. Als be-
stuur hopen we dat de redactieleden  nog lang door
gaan met hun activiteiten.

Ook de activiteitencommissie is er in geslaagd goede
sprekers aan te trekken met interessante onderwerpen.
De jaarvergadering, op 18 februari, was in Hoogersmilde
met de heer Kerkmeijer als spreker over de scheepvaart in
Drenthe. De interviewavond was op 15 april te Smilde.
Kars Klok ondervroeg daar drie oudere inwoners van
Smilde over hun leven. Alle drie konden ze hun woordje
goed doen en smakelijk vertellen over hoe het vroeger
toeging met hun opvoeding, voeding en werk.

De zaterdag daarop, op 17 april, was de reis naar de
Emslandkampen, net over de grens. Geen vrolijke reis
wanneer je zag onder welke omstandigheden de oorlogs-
gevangenen in die kampen geleefd hebben en afgebeuld
zijn. De mensen waren diep onder de indruk van het
leed wat zo dichtbij geleden is. De reis was goed verzorgd
en georganiseerd door de heer Albers en Sib de Jong.
Ook het weer liet zich van haar beste zijde zien
De redactie wordt versterkt met een klankbordgroep.
Deze brengt ideeën aan voor onderwerpen en helpt mee
in werkgroepen voor bijvoorbeeld “Veldnamen” en
“Schippers uit Smilde”. Leden zijn Harmen Hummel,
Jan Nuis, Jacob Visscher, Albert Koops en Ger Ax.

Op 28 oktober heeft de heer m. Niekus ons verteld wie
hier zo’n tienduizend jaar geleden rondliepen. Bij Assen
zijn door opgravingen werktuigen gevonden van Nean-
derthalers. mensen die voornamelijk van de jacht op
wild, wat hier toen rondzwierf, leefden. Ook Tjerk Ver-
maning, de in Smilde bekende stenenzoeker, heeft werk-
tuigen van deze mensen gevonden. Een jongedame was
erg belangstellend in dit onderwerp en was speciaal hier-
voor gekomen. zij gaf te kennen dat de archeologie ook
haar keuze van studie zal zijn wanneer zij naar de univer-
siteit gaat. De heer Niekus stelde dit erg op prijs.

Omdat op 20 november het boek van Lammert Hui-
zinga, getiteld “Schippers van Oranje”,
geredigeerd door Sjoerd Post en de lay-out verzorgd door
Fred Fontijn, uitkwam, zag Kars Klok de kans schoon
om nog een interviewavond te houden met de schippers
en/of hun familie. De avond in Het Kompas is goed ge-

slaagd en bezocht door ca. 200 bezoekers.

Nu we het toch over boeken hebben: Door de vereniging
“Noordenveld tentoonstellingen” is eind 2006 aan de di-
verse historische verenigingen in hun gebied gevraagd
om medewerking voor het schrijven van een boek over
hun 100-jarige geschiedenis. Op 26 juni 2010 is het eer-
ste boek te Vries aangeboden aan de heer Van der Laan,
burgemeester van de gemeente Noordenveld.

Andere werkgroepen die bezig zijn:
Een filmgroep die met goede raad van de heer Grendel-
man, deskundige filmer, verschillende activiteiten in de
drie Smildes vastlegt, samen met Bennie de Boer.

De werkgroep Graftombe kon op 5 november, na jaren
praten en overleggen met de gemeente, de gerestaureerde
tombe en een mededelingenbord door wethouder Gerrit
van der Bosch laten onthullen. Het resultaat mag er zijn.
De graftombe wordt aan de Tramweg aangegeven door
middel van een verwijzingsbordje en bij de tombe staan
op het bord gegevens over de familie Rebenscheidt.

Betsy Koops heeft het raamwerk voor ons archief uitge-
werkt en een begin gemaakt met het archiveren door de
gegevens van het Groene Kruis in te brengen.

Annie Kreuze heeft een begin gemaakt, en is nog bezig,
met het plaatsen van de goede bijschriften bij de foto’s in
ons fotoarchief.

Verdere bestuursaangelegenheden en werkzaamheden:
Op verzoek van de heer m. Koster van de gemeente zijn
twee bestuursleden bezig met het in kaart brengen van
oude grafmonumenten op de diverse begraafplaatsen.

Helaas heeft Fred Fontijn gemeend te moeten bedanken
als bestuurslid. Gelukkig blijft hij wel in de redactie. Als
bestuur zijn we hem dankbaar voor het mee opstarten
van de historische vereniging en het begeleiden en advi-
seren tijdens de zeven jaren die hij heeft meegedraaid.

Henk Koops neemt de distributie van ons tijdschrift “Le-
vend Verleden” over van Gerrit Helder. Tineke Groenink
verzorgt de verzending aan de leden buiten Smilde.

Ook zijn we bezig geweest mensen te vinden die in het
bestuur willen meedraaien. Jans Klok, Tramweg 59, en
Harm Hoeks, De Sluiskampen 8, hebben er zin in.

Er is contact gelegd met het bestuur van de historische
verenigingen van Westerbork en Beilen. Twee leden van
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ons bestuur hebben nu een paar keer met een delegatie
van onze zusterverenigingen vergaderd en gezien hoe de
andere verenigingen draaien. misschien kunnen we iets
gezamenlijk opzetten.

Op TV-Drenthe heeft u kunnen zien hoe onze voorzit-
ter, Jan Hoeks, gezeten in een motorboot, tekst en uitleg
geeft over de oude gemeente Smilde tijdens de tocht
door de Drentsche Hoofdvaart.

Verder zijn er nog verschillende diavertoningen geweest
voor o.a. Het Beurtschip, de Driemaster en P.c.O.B.

zo nu en dan zijn er Smildegers die nog oude foto’s heb-
ben die we mogen scannen, of oude gebruiksvoorwerpen
brengen. Waarvoor onze hartelijke dank.
We hopen dat u als leden ook in 2011 weer vol enthou-
siasme mee wilt doen. Over uw bezoek op lezingen of
interviewavonden hebben we niet te klagen. Dit alles
geeft de redactie en bestuur weer animo om door te
gaan. We wensen u een goed en plezierig 2011 toe.

secretaris Gerrit Helder
– Secretaris Gerrit Helder 

• Goede financiële positie van de Historische
Vereniging De Smilde. 

• Aan liquide middelen is op 31 december 2010
een bedrag van € 7.086,79 beschikbaar. 

• De reserve voor algemene doeleinden en de
reserve voor de vervanging van apparatuur
beslaan in totaliteit een bedrag van € 11.000,-
-.

• De financiële positie van de vereniging is dus
in navolging van voorgaande jaren onveran-
derd goed.

• De jaarrekening 2010 is door de kascommissie,
de heren H. Pranger en I. Sterken, gecontro-
leerd en akkoord bevonden.

• Op de ledenvergadering brengen zij over hun
bevindingen verslag uit.

• De jaarrekening en het bijbehorende financi-
ële verslag over 2010 liggen ter inzage op het
adres Veenhoopsweg 53 te Smilde.

• De jaarrekening kan ook worden ingezien tij-
dens de ledenvergadering op donderdag 24
februari 2011 in Zalencentrum Het Kompas te
Smilde.

Financiële mogelijkheden
De financiële positie van de historische vereniging ver-
toont een vrij constant beeld en is in verhouding tot de
activiteiten onveranderd goed te noemen. 
De vereniging heeft in de afgelopen jaren haar bestaans-
recht volop bewezen en is in de Smildeger samenleving
en voor de leden die elders woonachtig zijn, niet meer
weg te denken. 
Voor de bekostiging van de diverse jaarlijkse activiteiten
is het bestuur aangewezen op de opbrengst van de con-
tributies en voor extra zaken op subsidies en donaties
van derden. 
Uit de contributieopbrengst van de ca. 800 leden wor-

den de kosten van de vier edities per jaar van het tijd-
schrift Levend Verleden betaald, alsook van de Nieuws-
brieven, de lezingen, de informatieve bijeenkomsten en
de fotopresentaties.

Kerncijfers
• aantal leden per 1 januari 2010: 780;
• aantal leden per 31 december 2010: 798;
• contributie van € 15,00 per lid;
• een hogere contributieopbrengst in 2010 van 

€ 225,00 door de gestage groei van het ledental; 
• 518 leden betalen de contributie via een machtiging

voor automatische incasso;
• 5 leden hebben de contributie voor 2011 vooruitbe-

taald; 
• verkoop van 12 losse tijdschriften Levend Verleden;
• verkoop van 15 exemplaren van het boek “De Smilde

in crisis- en in oorlogstijd” van Jacob zwiers;
• verkoop van 7 exemplaren van het boek “Langs de

Vaart” van Harry Gras;
• verkoop van 5 exemplaren van het boek “Leve de

Landbouw”;
• provisie ad. € 35,50 van de verkoop van 7 exemplaren

van het boek dat is verschenen ter gelegenheid van het
375 jarige bestaan van Hoogersmilde;

• een oplage van het tijdschrift Levend Verleden van
825 exemplaren in het eerste kwartaal tot 900 exem-
plaren in het laatste kwartaal van 2010;

• een bezoekersaantal van 125 personen op de ledenver-
gadering in De Schakel te Hoogersmilde met aanslui-
tend een lezing van Wicher Kerkmeijer over de
noordelijke scheepvaart;

• een bezoekersaantal van 212 personen op het door
Kars Klok gepresenteerde programma “zaken die
voorbij zijn”, met de Bart Trip, Jaap Blomberg en
Tinie Schilt-van der Schoot; 

• een deelname van 47 personen aan de excursie naar de
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Emslandkampen en het museum in Papenburg;
• lezing te Bovensmilde met 50 aanwezigen door dhr.

Niekus over de Neanderthalers en archeologische
vondsten;

• een interviewavond door Kars Klok met 195 bezoekers

ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe
boek van Lammert Huizinga “De schippers van
Oranje”. 

– Penningmeester Stoffer Nobbe

Rekening van baten en lasten 2010

Lasten RekeningBegroting Rekening Baten RekeningBegroting Rekening
2009 2009 2009 2009 2010 2010

Bestuurskosten Algemeen
Bestuur en redactie 757.35 800.00 484.46 contributies 11.567.50 11.625.00 11.850.00
Ledenvergadering 60.00 75.00 75.00 Rente 109.75 147.63 147.63
Portokosten 661.88 850.00 696.95

contributies 38.64 45.00 38.64
Bankkosten 177.79 225.00 150.07 Subsidies  en
Rente 0 p.m. 0 donaties 70.00 p.m. 0
Advertenties 0 100.00 0

Apparatuur 345.93 100.00 0

Afschrijvingen 428.00 428.00 428.00

Invorderingskosten 143.99 175.00 104.46
Verzekeringen 108.33 125.00 97.10

Publicaties Publicaties
Nieuwsbrieven 711.52 900.00 678.30 Opbrengst losse
Tijdschriften 4.073.82 4.250.00 4.053.98 verkoop tijdschriften 241.25 120.00 60.00
Foto's 3.20 100.00
Website 156.37 175.00 156.37 Opbrengst verkoop
Activiteiten 656.84 1.500.00 2.076.14 verjaardagskalenders 5.00 5.00 0
Boeken 350.03 750.00 757.50
Bestuurskamer Opbrengst verkoop
Villa maria 229.35 240.00 215.83 boeken 702.56 100.00 653.20

Reserveringen 2.287.75 950.00 2.647.63

Resultaat - 1.505.27 179.63 50.40

Totaal 12.696.06 11.967.63 12.710.83 Totaal 12.696.06 11.997.63 12.710.83

Balans per 31 december 2010

Activa 31-12-2009 31-12-2010 Passiva 31-12-2009 31-12-2010
Bank rek. courant 9.558,87 7.086.79 Reserves
Spaarrekening 6.345,19 11.000.00 a. AlgemeneReserve 3.677,19 7.882.00

b. Vervangingsinvest 2.668,00 3.118.00
Debiteuren 0 0 crediteuren 0 0
Nog teontvangen 15,00 0 Nog te betalen 1.029,80 35.00
Vooruit betaald 100,00 100.00 Vooruit ontvangen 30,00 75.00
Bezittingen 503,00 75.00 Kapitaal 9.130,07 7.172.29
Voorraad 7,00 14.50
Hulpmiddelen 6,00 6,00
Totaal 16.535,06 18.282.29 Totaal 16.535,06 18.282.29





Lasten Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting 2011
Bestuurskosten
Bestuur en redactie 800.00 484.46 800.00
Bestuurskamer Vm 240.00 215.83 250.00
Ledenvergadering 75.00 75.00 50.00
Portokosten 850.00 696.95 850.00
contributies 45.00 38.64 50.00
Bankkosten 225.00 150.07 225.00
Rente p.m 0 p.m.
Advertenties 100.00 0 100.00
Apparatuur 100.00 0 100.00
Afschrijvingen 428.00 428.00 75.00
Invorderingskosten 175.00 104.46 175.00
Verzekeringen 125.00 97.10 125.00

Publicaties
Nieuwsbrieven 900.00 678.30 900.00
Tijdschriften 4.250.00 4.053.98 4.350.00
Foto's 100.00 0 100.00
Website 175.00 156.37 225.00

Activiteiten 1.500.00 2.076.14 2.100.00
Boeken 750.00 757.50 800.00
Reserveringen 950.00 2.647.63 950.00
Resultaat 179.63 50.40 p.m.
Totaal 11.967.63 12.710.83 12.325.00

Baten Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting 2011
Algemeen
contributies 11.625.00 11.850.00 11.850.00
Rente 147.63 147.63 160.00
Subsidies  en donaties p.m. 0 p.m.

Publicaties
Opbr. losse verkoop tijdschrift 120.00 60.00 60.00
Opbr. verkoop verjaardagskalenders 5.00 0 5.00
Opbr. verkoop boeken 100.00 653.20 250.00
Totaal 11.997.63 12.710.83 12.325.00

Begroting 2011



• De basis van de ramingen voor de begroting 2011 zijn
de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2010.

• Uitgangspunt is vervolgens de contributieopbrengst
van 790 leden x € 15.00 per lid

• Subsidies zijn nog niet toegezegd, zodat deze post pro
memorie is geraamd.

• De verkoop van boeken had in afgelopen jaren een
stevige impuls door de provisie van de verkoop van het
boek "De brug" van Jan Voortman, van het boek dat
is uitgegeven ter gelegenheid van het 375 jarig bestaan
van Hoogersmilde en van het boek van "De Smilde in
crisis- en in oorlogstijd" van Jacob zwiers. 

• Voor 2011 staan voorlopig geen nieuwe publicaties op
stapel, zodat de raming van 2011 ten opzichte van de
rekening 2010 is aangepast.

• De raming van de kosten voor de ledenvergadering is
aangepast aan de hedendaagse realiteit.

• Dat geldt ook voor de nieuwsbrieven en voor de tijd-
schriften.

• De kosten van de te houden activiteiten zijn in over-
eenstemming gebracht met de werkelijke uitgaven
over 2010.





De opbloei van een muurbloem

Jaarvergadering op donderdag 24 februari in Het Kompas te middensmilde.
Aanvang 20 uur. Na het officiële gedeelte houdt de heer Wever een lezing met als titel
“De opbloei van een muurbloem”. In het kort samengevat gaat het in de lezing over de Drentse economie na 1945.
Veel mensen, ook uit de provincie zelf, praten nog al eens in negatieve termen over de Drentse economie. Dan wij-
zen ze er onder meer op dat er [a] in Drenthe maar weinig banen zijn, met als logisch gevolg een hoge werkloos-
heid, dat [b] Drenthe niet veel goed betaalde banen kent, waardoor beter opgeleiden naar elders vertrekken en dat
[c] de Drentse beroepsbevolking laag geschoold is, hetgeen voor de toekomst maar weinig goeds belooft. De heer
Wever gaat uit de doeken doen of dit verhaal klopt of niet.
Hij concentreert zich in zijn verhaal op de aspecten “werkgelegenheid en werkloosheid”.
Wever is een goed spreker en verteller en zal zeker zorgen voor een goed bestede avond.
Hij is hoogleraar aan de universiteit te Nijmegen en Utrecht geweest en heeft meerdere boeken op zijn naam staan
over dit onderwerp. Allen zijn welkom.

Een foto genomen voor vaartweg 135. ca 1953
van l.n.r Annie Luiten, Roelof Eulen, Riena Flokstra-Bruggenkamp, Willy Flokstra Jaap Luiten en Willen Flokstra (overleden 1954)





Informatie over inhoud van de lezing van Egbert
Wever

Veel mensen, ook uit de provincie zelf, praten
nog al eens in negatieve termen over de Drentse
economie. Dan wijzen ze er onder meer op dat er
(a) in Drenthe maar weinig banen zijn, met als
logisch gevolg een hoge werkloosheid, dat (b)
Drenthe niet veel goed betaalde banen kent,
waardoor beter opgeleiden naar elders vertrek-
ken en dat (c) de Drentse beroepsbevolking laag
geschoold is, hetgeen voor de toekomst maar
weinig goeds belooft.

Uitgangspunt voor mijn betoog is de vraag of
zulke populaire opvattingen nog steeds juist zijn.
Daartoe ga ik in op de ontwikkelingen die zich
na 1945 in Drenthe hebben voorgedaan, waarbij
ik me vooral concentreer op de aspecten ‘werk-
gelegenheid’ en ‘werkloosheid’. Omdat dit in
het bijzonder voor inwoners van Drenthe ook
interessant is, ga ik af en toe ook in op ver-
schillen binnen de provincie. 

Uit het betoog blijkt dat veel van de nog al-
tijd levende opvattingen over de Drentse eco-
nomie wel pasten bij de situatie die zich
voordeed in de periode direct na 1945, maar
beslist niet bij de situatie van vandaag de
dag. Drenthe neemt geen uitzonderingspo-
sitie meer in, is niet meer “de muurbloem
op het bal der Nederlandse gewesten”. Op-
vallend daarbij is dat de huidige, relatief
gunstige, situatie voor een deel te maken
heeft met factoren die er voor zorgden dat
Drenthe destijds wel zo’n “muurbloem”
was. 
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