
Rense Sinkgraven, stadsdichter van Groningen
en oud-inwoner van Smilde, sloot de rij spre-
kers af en verbaasde waarschijnlijk velen van
zijn oud-plaatsgenoten met het voordragen van
zijn grappige, luchtige, hilarische en soms droe-
vige gedichten. Al voor aanvang, bij binnen-
komst van de bijna 300 leden en genodigden,
en tussen de sprekers door, liet ‘Oranje Nassau’,
zich van haar beste kant zien. Onder leiding van
Wim Stalman speelde zij wat lichte muziek, die
de toon van deze avond prima weergaf. Voorzit-
ter Klaas Vos bedankte alle aanwezigen met de
opmerking dat de grote opkomst voor het 
bestuur een prachtig cadeau was.
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Steengoed jubileumfeest De Smilde
Het eerste lustrum van de Historische Vereniging De Smilde stond in het teken van de ‘steen’.
Dat bleek een goede keus, want deze rode draad door het programma zorgde voor een ernstige
noot, maar ook voor een vrolijke. Deze steen is de gevelsteen die in het bezit is van het 
Provinciaal Museum en oorspronkelijk onderdeel was van het zogenaamde ‘Zes Heeren Huys’,
het eerste huis wat in Smilde 1771 werd gebouwd. De Smilde had deze steen, ter gelegenheid
van dit eerste lustrum, graag vanuit Assen weer terug in Smilde. Op medewerking van het 
museum hoeft de vereniging niet te rekenen. Dat is onmogelijk kwam museummedewerkster
mevrouw Dr. Benoît Mater vertellen. Daarmee kwam er een serieus antwoord op een ludieke
vraag. Bestuurslid Fred Fontijn leidde de ‘onthulling’ van de steen in met de mededeling dat
het bestuur gaat onderzoeken of de aanschaf van een ‘replica’ mogelijk is. Hiervoor had Jan
Bos, van het Drents Archief, al het e.e.a. over het ‘Zes Heeren Huys’ verteld en over de plek
waar dit huis waarschijnlijk gestaan moet hebben. 

Agenda
Woensdag 25 februari in het Kompas te Smilde 
Jaarvergadering, na het formele deel een lezing door de heer Kerkmeier (werkzaam bij het scheep-
vaartmuseum in Groningen) over de scheepvaart in Drenthe met bijzondere aandacht voor
Smilde.

Donderdag 16 april in de Schakel te Hoogersmilde
Hoogersmildigers vertellen, gespreksleider Kars Klok.

Donderdag 8 oktober te Bovensmilde
Dhr.P. Albers vertelt over de Emslandkampen net over de grens met Duitsland



Hieronder schrijft mevrouw Eleveld-Ottens
haar herinneringen over een sportief verleden
bij S.S.S. Zij deed dit naar aanleiding van een
eerder bericht van Aly Dassen. Wat de redactie
tot de gedachte brengt, dat deze vereniging een
belangrijke rol vervulde in het sociale leven
van vele inwoners van Smilde en dat er belang-
stelling bestaat voor een ‘diepgravend’ artikel
hierover. De onderstaande herinnering voldoet
daar niet aan, maar is wel een goed voorbeeld
hoe u de redactie kunt helpen. Nog tien, twintig
of meer van deze reacties, stellen ons wellicht
in staat om daar een wat doorwrochter verhaal
van te maken. Wie volgt? Uw redactie houdt zich
aanbevolen. Stuurt u er ook nog foto’s bij? 

Aly had ook nog wat suggesties voor ons. Zij
heeft een groot aantal herinneringen uit haar
jeugd en zou daar graag nog eens iets over lezen.
Jeugdavonden in de jaren 60 is er daar één van.
Daar werden allerlei artiesten uitgenodigd,
zoals Anneke Grönloh en Imca Marina, maar ook
de jaarlijkse uitvoeringen van gymnastiekvereni-
ging SSS zijn de moeite waard om eens een arti-
kel aan te wijden. 

Zo zijn er nog wel meer onderwerpen te vinden,
maar het gaat er om: ‘Wie schrijft ze’? Maar mis-
schien zet de mail die Aly Dassen ons stuurde
wel een aantal sluizen met herinneringen open.
U weet het, wanneer u niet zo schrijverig bent,
kunt u het vast wel eens aan ons vertellen. Maar
uw herinneringen op papier, desnoods met wat
foutjes er in, hebben onze voorkeur. Die foutjes
ziet niemand meer terug, daar zorgen wij wel
voor.

Geesje schrijft:
Aly bedankt voor jouw bericht.Via Klaas Vos (achter-
neef ) zijn wij abonnee geworden op "Levend
Verleden"en daar hebben we geen spijt van. Toen wij
over de e-mail van Aly Dassen lazen, kwamen er veel
herinneringen boven. Persoonlijk heb ik Aly niet gekend,
ze zal wel veel jonger zijn dan ik (73). Ik werd lid van
S.S.S. na de oorlog in het Dorpshuus bij de Wittewieks-
brogge. We hadden les van meneer Fiege. Later gingen
we naar de sporthal in de Kerklaan. Aly refereerde aan de
uitvoeringen van S.S.S. Dat was een geweldige happe-
ning in "Prummel" Oude Veenhoop. Twee à drie avon-
den was er een stampvolle zaal, demonstraties door jong
en oud. Het klapstuk was altijd het laatste nummer van
de avond. Hoogrek voor heren! Dan moest een deel van
het publiek plaatsnemen op het podium en werd het
hoge rek opgebouwd in de zaal, anders konden de heren

de reuzenzwaai niet uitvoeren daaronder o.a. Henk de
Vroome. Later waren de uitvoeringen in het Hervormd
Jeugdgebouw. Mede door S.S.S. hebben wij een fijne
jeugd gehad. Bazaars organiseren, loten verkopen, patat
verkopen vanuit de Herv. pastorie tijdens de T.T. Alle-
maal om de kas te spekken. Later adverteerders werven
voor een eigen clubblad. Toen "De Sportvriend", zoals
het blad ging heten, er was, waren we uren bezig om
kopij te verzamelen, typen stencilen, wat soms met veel
vlekken gepaard ging, dus moest het weer opnieuw, en
dat alles ten huize van familie Sterken aan de Kanaalweg
met Jelle (helaas veel te vroeg overleden) als stuwende
kracht. Iedereen mocht in- en uitlopen. Geweldige men-
sen! Soms gingen wij, Gé van Triest-de Vroome (nu A.
M. Sorgstr.) en ik, diep in de nacht naar huis en fietste
Jelle met ons mee. Hij moest dan helemaal naar Vaart-
weg 43 en 46 en weer terug. Ook herinner ik me dat we
met bussen vol gymnasten naar de J.U.B.O. gingen in
Arnhem, ter gelegenheid van het N.C.R.V.-jubileum.
Ook landelijk telden we mee. Henk Oldenkamp en ik
bezochten de jaarvergaderingen in Utrecht van het
N.C.G.V. We gingen ook naar Provinciale Wedstrijden.
Als je bij de selectie hoorde was je reuzetrots. Zo waren
we een keer in Leeuwarden, waar ik meedeed aan de
brugoefening. Bij mijn opsprong ging ik dwars door de
brug heen, niet omdat ik zo'n zwaargewicht was, maar
omdat de brug aan vervanging toe was. De hele zaal lag
dubbel. Ik heb nog nooit zo'n applaus gehad. Er kwam
ook een handbalafdeling bij. Geweldig was dat. We
speelden zelfs internationaal in een hal in Groningen,
o.a. tegen Bremerhaven. Daarna was er een gala-avond,
waar we in cocktailjurk moesten verschijnen. We begon-
nen ons wereldburgers te voelen! Ook de jaarlijkse toer-
nooien bij "Licht en Kracht" in Assen waren heel
gezellig. Met z'n allen in colonne op de fiets erheen. Ik
zou nog lang door kunnen gaan, want er kwam ook nog
atletiek bij, maar dat is niet de bedoeling. Tot slot: In
juni 1954 hadden we weer een zomerse mars door het
dorp met muziek en vlaggen. Ik leerde die avond mijn
man Jaap Eleveld (Jonkersbrug) kennen. Hij voetbalde
bij S.S.S.V. Hij hielp die avond alle vlaggen naar mijn
huis brengen. Met hem ben ik inmiddels ruim 48 jaar
gelukkig getrouwd. Toen wij trouwden in januari 1960,



‘Post uit de vreemde’, deze keer uit Amersfoort

Foto’s jubileum vie-
ring

In deze nieuwsbrief staan een aantal zwart/wit foto’s
van ons jubileumfeest. Origineel zijn ze in kleur, he-
laas kunnen ze hier niet zo afgedrukt worden. Jammer,
want ons lid Harry Stukker zorgde er met zijn camera
voor, dat de sfeer goed wordt weergegeven en in kleur
komt dit een stuk beter tot zijn recht. Voor allen die





In Smilde en omgeving is Grit een bekende naam.
En dat is al ruim drie eeuwen het geval. Op 22
november is een boek uitgekomen over de circa
1300 dragers van deze naam: De Gritterij – ge-
schiedenis van de familie Grit van 1685 tot
heden, geschreven door Meeuwes Braam (echt-
genoot van Netta Grit) en Diederik Grit, en uit-
gegeven door uitgeverij De Hondsrug Pers in
Groningen. In 354 bladzijden, geïllustreerd met
meer dan honderd afbeeldingen, wordt een
beeld gegeven van deze in vele opzichten typisch
Drentse familie, waarvan alle leden, ook zij die
thans buiten Drenthe wonen, herleidbaar zijn
tot dezelfde stamvader..

Vanaf het eind van de zeventiende eeuw duiken in de ar-
chieven van Zuidwest-Drenthe verschillende varianten
van dezelfde beroepsnaam op: Gritmulder, Grittemuller,
de Grutter, Gritter, Gritters, Grutters en Grit. Naar
blijkt gaat het hier om verschillende vertegenwoordigers
van eenzelfde familie van ‘grutters’ – in het Drents ‘grit-
ters’ – dat wil zeggen molenaars van boekweitgrutten,
het toenmalige volksvoedsel bij uitstek. Na enige genera-
ties blijft van deze beroepsnamen alleen de korte vorm
‘Grit’ over. In de achttiende eeuw verdwijnen de grutters
en ontwikkelt de beroepsnaam zich tot familienaam.
De Gritterij bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte
gaat uitvoerig in op onder andere de spreiding van het
woord en de naam Grit, beroepen, voor- en achterna-
men, godsdienst en Gritten in Amerika. Hierbij komen
allerlei bijzonderheden over bekende en onbekende Grit-
ten aan bod. Via Diever en Dwingeloo kwamen de Grit-

ten in Smilde. Zo was Abra-
ham Jacobs Grit vanaf 1795
schoolmeester te Lhee (het
schooltje waar hij lesgaf staat
nu in het Openluchtmu-
seum te Arnhem) en uiterlijk
vanaf 1819 in Hijkersmilde.
Daarnaast was hij landbou-
wer met behoorlijk wat lan-
derijen. Net als hij waren de
meeste Gritten aanvankelijk
werkzaam in de landbouw, als landbouwer, keuter of
landarbeider, maar in de loop van de twaalf generaties
vonden steeds meer Gritten werk in de middenstand, de
overheid, dienstverlening, cultuur en wetenschap. De
componist Jac Grit, de opticiens-dynastie Grit en de ar-
chitect en beeldend kunstenaar Arend Grit zijn hiervan
slechts enkele voorbeelden. 
Het tweede gedeelte van het boek bevat de gedetailleerde
genealogie (stamboom) van de bijna 1300 Gritten met
hun partners en kinderen. Hun geschiedenis weerspiegelt
algemene ontwikkelingen in Drenthe en Nederland,
maar vertoont ook typische familie-eigenaardigheden,
bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, beroepskeuze
en talenten.
Een indruk van het boek, met voorbeeldfragmenten, is te
vinden op internet: http://gritten.martwebdesign.nl/

* Meeuwes Braam en Diederik Grit (red.), De Gritterij – geschiedenis
van de familie Grit van 1685 tot heden. Groningen: de Hondsrug
Pers, 2008. 354 p.; geïllustreerd. ISBN 978-90-8733-007-1. Prijs €
24,50; verkrijgbaar bij Meeuwes Braam, Hoofdweg 110, Smilde, tel.
0592-412161.

De Gritterij





Aanvulling Geert Veenstra
Ger Ax kwam nog met een aanvulling op zijn artkel over zijn grootvader Geert Veenstra. Helaas was dit te laat om
er nog in opgenomen te worden, daarom treft u deze hieronder alsnog aan.

Aan Geert Veenstra werd op 13 maart 1962 de ‘Orde van Verdienste’ uitgereikt. Dit, omdat hij 23 jaar de belangen
van de NCRV had behartigd. 

Dit belangrijke feit wilden we u niet onthouden.

Visser op de vaart
Geert Lok is op zoek naar een foto. Het gaat om een
foto waarop zijn vader staat, terwijl hij in zijn bootje op
de vaart vist. Zweitse Lok, als onze informatie goed is,
was beroepsvisser en was in zijn tijd daarom regelmatig
op de vaart te zien. Niet duidelijk is, of deze foto be-
staat, maar Geert hoopt dat deze ooit door iemand is ge-
maakt. Zoals u weet zijn wij als historische vereniging

altijd geïnteresseerd in foto’s. Wij hopen dan ook dat
Geert op deze manier de foto in handen krijgt, dan zor-
gen wij dat we hem ook in ons bestand opnemen. Veel
van onze foto’s, al of niet met onderschrift, zijn te zien
op onze website: www.desmilde.nl. Neem daar gerust
eens een kijkje.


