
Oprichtingsvergadering druk bezocht

Op de oprichtingsvergadering van 19 maart j.l. zijn veel mensen afgekomen. In totaal waren er
51 personen in de bibliotheek van Smilde aanwezig. Er werd een drukke agenda afgewerkt. Of
het met de voetbalwedstrijd te maken had, die Ajax dezelfde avond tegen AS Roma voor de
Champion League af moest werken, kan moeilijk worden ingeschat in ieder geval werden de te
bespreken punten in sneltreinvaart afgehandeld. 



HISTORISCHEVERENIGING ‘DE SMILDE’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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De oprichtings-
vergadering
werd druk
bezocht.

De historische vereniging een feit.
Een andere mogelijkheid was, dat alle aanwezi-
gen vonden dat er lang genoeg was gewacht
alvorens tot de oprichting van deze vereniging
over te gaan. Er heerste in ieder geval een ont-
spannen en positieve sfeer. 
Er waren weinig discussie punten en als die

er al waren, deed een ieder zijn of haar best om
het de vijf initiatiefnemers zo makkelijk moge-
lijk te maken. De ‘zwaarste’ punten waren:

naam van de vereniging, contributie, bestuurs-
verkiezing en natuurlijk de vraag richten we de
vereniging op of doen we het niet. Op deze
laatste vraag bleek er in de zaal niemand die
tegen was, ergo iedereen was voor. Deze consta-
tering werd met applaus verwelkomd en de
nieuwe vereniging was daarmee een feit.
Nadat avondvoorzitter Fred Fontijn het offi-

ciële deel van de avond afsloot, repten maar
betrekkelijk weinig mensen naar huis. En werd
er druk nagepraat door een aantal mensen ter-
wijl een ander deel nog maar eens de prachtig
uitvergrootte ansichtkaarten nader gingen bekij-
ken. Deze presentatie bleek een schot in de
roos. Er waren dan ook heel wat bekende plek-
jes te ontdekken. Terwijl aan de jongeren, die er
gelukkig ook waren, uitgelegd werd waar som-
mige verdwenen gebouwen en boerderijen eer-
der stonden. Jelte van der Kamp had eer van
zijn werk.

-ste jaargang
april 
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Contributie voorlopig
€ 12,50 per lid per jaar

Vaak gebeurt het op vergaderingen dat de
financiën een struikelblok is. Deze keer was dit
niet het geval. Misschien kwam dit wel omdat
gesproken werd over een voorlopige contributie
vaststelling. Definitief wordt de contributie op
de volgende ledenvergadering vastgesteld. Het
nu voorgestelde bedrag is ongeveer het gemid -
delde dat andere Drentse historische verenigin-
gen hanteren. Voor de nieuwe vereniging
Smilde kan dit, volgens de zienswijze van de
initiatiefgroep, pas wanneer duidelijk is wat het
nog maar net verkozen bestuur allemaal voor
plannen ontwikkeld. Naar aanleiding van een
activiteitenplan en de daarbij behorende begro-
ting kan de penningmeester pas een wel over-
wogen voorstel indienen. Ook dan kunnen de
leden inzicht krijgen of dit reëel is, gemeten
naar datgene wat verwacht mag worden aan
activiteiten en de daarbij behorende kosten.
Het wordt dus nog een keer spannend.

Wat deed de initiatiefgroep
zoal?

In de bijeenkomsten van de initiatiefgroep werd
nagedacht over de mogelijkheden om een vere-
niging op te richten. Er is daarbij direct geop-
teerd voor een vereniging voor de gehele voor-
malige gemeente Smilde. Er is onder andere een
oriënterend gesprek geweest met de provinciaal
historicus Michiel Gerding en met bestuurders
van diverse zuster verenigingen. 
Bij de gemeente is een start subsidie van 

€ 500,00 aangevraagd, daarop is inmiddels
bericht gekomen dat er een start subsidie is toe-
gezegd van € 250,00. 
Ook werd er vast nagedacht wat de taken

van een historische vereniging zoal kunnen zijn.
Daarbij kwamen de volgende gedachten boven
drijven:
• uitgave van een tijdschrift
• onderzoek naar diverse historische 
onderwerpen

• werkgroepen zoals: kranten, foto’s en 
genealogie 

• 2 à 3 thema bijeenkomsten per jaar
• eventuele andere ideeën.

Steeds was er bij dit ‘brainstormen’ op de ach-
tergrond de gedachte dat niet het gras voor de
voeten van het nieuwe bestuur moest worden
weggemaaid. Het bestuur kan er nu nog alle
kanten mee op.

De Historische Vereniging ‘De Smilde’ heeft
haar oprichting te danken aan Klaas Vos. 
Hij plaatste in het voorjaar van 2002 naast

een foto van ‘Villa Maria’ een oproep in de
‘Smildeger Neiskrant’ of het niet eens hoog tijd
werd om een vereniging op te richten, die zich
bezig zou kunnen houden met het vastleggen
van de geschiedenis van de voormalige gemeen-
te Smilde. Dit bleek niet tegen dovenmansoren
gezegd. In totaal kwamen er zo’n tien reacties
op deze oproep binnen bij Klaas. Hij vond dit
de moeite waard om met zijn initiatief door te
gaan. Door zijn drukke werkzaamheden werd
het echter pas eind oktober voor hij verder actie
ondernam. 
Op 7 november kon er met vijf van deze

mensen een afspraak gemaakt worden. De
anderen hadden voor die avond al iets anders
gepland. Wel zegden zij allen toe, indien

gewenst, mee te werken. Op die eerste vergade-
ring, ten huize van de familie Vos, besloten de
‘vijf ’ om verder te gaan en met elkaar ernaar te
streven om ergens begin 2003 een oprichtings-
vergadering te organiseren. Deze vijf waren:
Klaas Vos, Gerrit Helder, Jelte van der Kamp,
Ger Ax en Fred Fontijn. Deze laatste verzorgde
een persbericht, dat na plaatsing ook weer voor
de nodige reacties zorgde. 
Genoeg voor de initiatiefgroep om de moed

er in te houden en voortvarend met hun plan-
nen door te gaan. En zo is het gekomen.

Reserveert u vast 17 september a.s. om 20.00
uur ? Ledenvergadering en een Historische 
activiteit



Hoe heeft het kunnen gebeuren

De prachtig uit-
vergrootte
ansichtkaarten
werden na de
oprichtingsver-
gadering aan-
dachtig bekeken.



Statuten en reglementen
Op de vergadering werd de volgende doelstel-
ling goedgekeurd en aangenomen:

‘De vereniging heeft ten doel het bevorderen
van de studie en het verbreiden van de kennis van
de geschiedenis van de voormalige gemeente
Smilde – in de ruimste zin genomen – en het fun-
geren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij
de geschiedenis van de voormalige gemeente
Smilde betrokken voelen.’
Dit zal de basis zijn waarop nu de statuten

en reglementen kunnen worden gebaseerd. Er is
hiervoor een voorbeeld aanwezig. Dit zal door
enkele nieuwe bestuursleden worden bestudeerd
en waar nodig aangepast. Daarna kunnen de
leden daar in een volgende vergadering hun
menig op geven en indien akkoord goedkeuren.
Laatste stap is dan nog de notaris en de Kamer
van Koophandel.

Nieuwe leden

Tijdens en voor de eerste vergadering gaven
zich 53 leden op. Inmiddels zijn daar al weer
een aantal bijgekomen. En niet eens alle
belangstellenden gaven zich op. Dit kan natuur-
lijk nog steeds, tenslotte is elk lid er een. Hoe
meer leden hoe meer er ook aan leuke dingen
gedaan kan worden. Dus geef u als nog op. In
de bibliotheek liggen de inschrijfformulieren en
we mailen of sturen ze met plezier aan u op. 

Wij willen wel graag het compleet ingevulde
en ondergetekende formulier retour. Het deel
over de betalingen uiteraard uitsluitend op vrij-
willige basis. 
Met één telefoontje ontvangt u een formu-

lier, het telefoonnummer is (0592) 420 201.
Het ingevulde formulier kan voorlopig naar
Postbus 12, 9422 ZG Smilde.

Ger en Jelte

Bovenstaande zijn twee namen die onverbreke-
lijk met onze net opgerichte vereniging verbon-
den zullen blijven. 
Zij reageerden spontaan op de oproep van

Klaas Vos en bleken ook tijdens de informele
bijeenkomsten waardevolle ideeën te hebben en
waar nodig zetten zij zich ook daadwerkelijk in.
Beiden gaven zij te kennen niet in het nieuwe
bestuur plaats te willen nemen. Dit om vooral
voldoende tijd beschikbaar te houden voor hun
passie. Bij Jelte is dit muziek maken en zijn ver-
zameling ansichtkaarten, waarvoor hij ook nog
eens in het landelijk bestuur zit van deze vere-
niging.
Ger is fanatiek onderzoeker naar bijna alles

wat met de plaatselijke geschiedenis te maken
heeft. In de ‘Smildeger Neiskrant’ publiceerde
hij daar al een aantal resultaten van. Ook op
het gebied van de geneologie is hij actief en
stelde al menig ‘stamboom’ samen. 
Zeker is dat zonder hun medewerking de

vereniging er nog niet was geweest, dus vanaf
deze plaats: mannen bedankt.
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De oude veen-
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indrukwekkend
zicht op het ver-
leden. 
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Vanaf de Pieter
Hummelbrug
zicht op de kern
Hoogersmilde



Ingekomen stukken

Naast adhesie betuigingen, die overigens zeer
op prijs gesteld worden, kregen we ook al enke-
le toezeggingen binnen, zoals van de heer de
Haan, uit Bennekom, zoon van een voormalig
gemeente secretaris. Hij beschikt nog over inte-
ressante stukken, zo melde hij ons, waar we
over kunnen beschikken. 
Ook mevrouw Engberts-Boerma, schreef ons

een prachtige brief vanuit Assen. Zij deed dit in
Smildeger dialect, wat ons betreft mag dit veel
vaker. De herinneringen van mevrouw Engberts
zijn zeer waardevol. Zodra we er aan toe zijn
zullen we haar bezoeken om daar nog eens aan-
dachtig naar te luisteren.

Roelof Matien, ook een van de eerste die rea-
geerde, feliciteerde ons met de voorgenomen
oprichting en sloot een interessant verhaal bij
over de ’Molenwijksluis’. Het komt er vast nog
wel eens van dat dit gepubliceerd gaat worden.
Allen die reageerden, hartelijk dank voor uw

reactie en steunverklaring. Het heeft wel dege-
lijk een rol gespeeld.



Vaak strandt de oprichting van een vereniging
op de beschikbaarheid van bestuursleden. 
De initiatiefgroep wilde het er niet op aan

laten komen om pas op de vergadering
bestuurs leden te werven. Gerrit Helder gooide
bij een aantal mensen al zijn ‘charmes’ in de
strijd en dat leverde een voorlopig bestuur op.
U ziet ze op de foto allemaal afgebeeld.
Wellicht dat er bij de volgende ledenvergade-

ring nog wat mutaties komen, maar daar hoort
u nog van. In ieder geval zijn alle drie kernen
vertegenwoordigd en zitten er ook ervaringen
mensen in deze groep. De drie leden van de ini-
tiatiefgroep hebben al aangegeven om plaats te
willen maken voor anderen. 
Even goed, net als Jelte en Ger, zijn zij dan

inzetbaar voor een andere functie. Er is genoeg
te doen stellen we ons zo voor.

Bestuur
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Historische Vereniging ‘De Smilde’

Het enige punt waar de meeste aandacht naar
uit ging was de naamgeving. Door twee moge-
lijke namen voor te stellen hadden de initiatief-
nemers daar natuurlijk ook wel voor gezorgd.
Tijdens de vergadering zorgde Tieme Feunekes
ervoor dat er nog een derde bij kwam, name-
lijk: ‘Historische Vereniging de Vaart’. Tijdens
de discussie bleek echter al dat deze laatste sug-
gestie nauwelijks op steun kon rekenen. Meer
succes had het toevoegen van het woordje ‘de’
aan de twee door de initiatiefgroep voorgestelde
namen, dit komt door de gewoonte in het
dagelijkse taalgebruik over ‘de Smilde’ te spre-
ken. Na de discussie werd ook nog door enkele
aanwezigen aangedrongen om de keus nog even
uit te stellen, bijvoorbeeld naar een volgende
vergadering. Uitstellen lukte, doch niet verder
dan een verschuiving op de agenda. Eerst de
vereniging oprichten en direct daarna een naam
kiezen. En zo gebeurde het dan ook. Iedereen
kreeg een papiertje om daarop zijn favoriete
keuze te schrijven. Na telling bleek dat met vijf
en veertig voor en zes tegenstemmers voor
bovenstaande naam werd gekozen. 

Foto:
‘Smildeger
Neiskrant’.

Het gekozen
bestuur: 
v.l.n.r. staand:
Jan Boerhof,
Stoffer Nobbe,
Tineke
Groenink,
Dineke Meilof
en Jannes
Meintjes.
Zittend: 
Gerrit Helder,
Fred Fontijn en
Klaas Vos.
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Colectie: 
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Adriaan Pauw
stichter van
Hoogersmilde 


