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Jaarvergadering
Op donderdag 18 februari a.s. wordt in De Schakel te Hoogersmilde, aanvang 20.00 uur, onze
algemene ledenvergadering gehouden. Wij nodigen u uit om bij deze vergadering aanwezig te
zijn. Na het formele deel van de vergadering is er een lezing door de heer Kerkmeijer (werk-
zaam bij het scheepvaartmuseum in Groningen) over de scheepvaart in Drenthe met bijzon-
dere aandacht voor Smilde.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt
uit:

1.Opening 
2.Notulen vorige ledenvergadering
3.Jaarverslag 
4.Verslag kascommissie
5.Financieel verslag*
6.Bestuursverkiezing**
7.Redactie
8.Rondvraag
9.Sluiting

* De financiële verslagen gaan hierbij, bij de se-
cretaris liggen de bijhorende stukken ter inzage.
Daar kunt u, na afspraak, deze stukken bekij-
ken.

** Aftredend zijn Dineke Meilof, Gerrit Helder
en Jan Boerhof, alle drie herkiesbaar. 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich mini-
maal 24 uur voor aanvang van de vergadering
schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris.

Na een korte pauze wordt deze bijeenkomst ver-
volgd met de aangekondigde inleiding.

Hierna treft u de stukken aan die bij verschil-
lende agendapunten horen. Daarmee kunt u
zich goed voorbereiden op de vergadering.





Notulen van de jaarvergadering gehouden op 25 februari 2009 
in het “Kompas”te Smilde

Om 20.00.uur opent de voorzitter Klaas Vos de verga-
dering met een welkomstwoord. De zaal is goed ge-
vuld en Klaas is blij dat er weer zoveel belangstelling
is voor het wel en wee van de vereniging. (ruim 120
deelnemers) “Maar”, zegt hij, “ik moet beginnen met
een teleurstelling voor de mensen die speciaal voor de
spreker van deze avond zijn gekomen, de heer Kerk-
meijer. Hij zou spreken over de scheepvaart in Dren-
the en in het bijzonder die in Smilde. Maar hij heeft
om 9 uur vanmorgen gebeld met de mededeling dat
hij met griep in bed ligt en niet in staat is om op zijn
benen te staan. Maar hij beloofde wel: “Wat in het vat
zit verzuurt niet.” Na bestuurlijk overleg heeft Klaas
de heer Lesschen uit Oosterhesselen bereid gevonden
om de honneurs waar te nemen met een lezing over
“Trouwen en Rouwen”.Deze lezing gaat over de ge-
bruiken in Drenthe die verband hielden en houden
met het overlijden en huwelijk. We wisten dat de heer
Lesschen een goed verteller is vanwege de lessen
“Drentse taol” die hij hier in Smilde heeft gegeven.

De voorzitter gaat verder de gebeurtenissen en activitei-
ten langs, die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevon-
den en constateert dat we behoorlijk actief zijn geweest.
Hij besluit met de mededeling dat de leden dit ook kun-
nen lezen in het jaarverslag. Hoe het geldelijk met de
vereniging staat is te lezen in de verantwoording van de
penningmeester. Hier moet hij nog een verklaring geven
over de balans. Door een vergissing van de samensteller
van Nieuwsbrief 22 is het kapitaal op de balans per 31
december aan de linkerkant gekomen, terwijl het rechts
moet staan bij zo’n voordelig saldo. Vier leden hebben
hierop gereageerd. Hen is verteld dat de penningmeester
hier geen schuld aan heeft, want op het origineel staat
het aan de goede kant. Over de onderwerpen van de
punten 2 en 3 van de agenda, de notulen van de vorige
jaarvergadering en het jaarverslag over 2008 zijn geen
op- of aanmerkingen. Jacob Visscher doet als lid van de
kascommissie verslag van de controle van de financiële
papieren en merkt op dat wanneer Stoffer Nobbe die ver-
gissing met de balans wel had gemaakt zij tenminste nog
iets hadden aan te merken. Nu was alles tot in de puntjes
voor elkaar en stelt hij voor de penningmeester décharge
te verlenen over 2008.

Voor volgend jaar is Henk Pranger gevraagd om zitting te
nemen in de kascommissie. Luuk Timmerman blijft en
Jacob Visscher treedt af. Over het financieel verslag is ie-
dereen tevreden. Wanneer punt 6, bestuursverkiezing,
aan bod komt, vertelt Klaas dat hij aftreedt en ondanks
“gesprekken met zichzelf” niet tot een andere gedachte is
gekomen. In de bestuursvergadering is aan Jan Hoeks ge-
vraagd of deze voorzitter wil worden en wanneer de le-

denvergadering ermee akkoord, gaat wil hij dit aanne-
men. Ook Jaap de Vries houdt er na twee periodes mee
op. Voor hem is Ina de Groot uit Bovensmilde kandi-
daat. In Hoogersmilde zijn we nog in gesprek met een
persoon. Klaas vraagt of de vergadering akkoord gaat met
de nieuwe voorzitter en Ina de Groot en vraagt mandaat
om, wanneer de persoon uit Hoogersmilde zijn kandida-
tuur aanvaardt, deze te benoemen en zoniet dan verder te
mogen zoeken naar een andere kandidaat. De vergade-
ring gaat daarmee akkoord. Tijdens de rondvraag maakt
Jelte van der Kamp de opmerking dat er vaak foto’s in de
nieuwsbrieven staan waar geen beschrijving bij staat. Hij
vraagt of dit niet anders kan en het valt hem op dat som-
mige foto’s maar gedeeltelijk afgedrukt worden, wat is
hiervan de reden? Fred zegt dat deze opmerking vaker
wordt gehoord, maar dat wij niet altijd weten waar deze
foto’s zijn genomen of wie er op staan en dat we hopen
dat de leden die dit wel weten er dan op reageren. Dat
gedeeltelijk afdrukken van de foto’s komt, omdat de be-
schikbare ruimte niet altijd geschikt is om de hele foto te
plaatsen. Soms ook vindt de redactie delen van foto’s
niet relevant.

Hierna spreekt Fred Fontijn Klaas Vos toe en herinnert
ons eraan dat Klaas het initiatief nam tot de oprichting
van de historische vereniging en dat hij deze als voorzit-
ter de afgelopen vijf jaar heeft geleid. Hij bedankt Klaas
voor al het werk dat hij heeft gedaan als voorzitter, als lid
van de activiteitengroep, als bezorger van Levend Verle-
den en zijn inspanningen voor herstel van het grafmonu-
ment van Rebenscheidt. Fred biedt hem een foto aan van
Villa Maria, waarmee alles is begonnen. Ook Jaap de
Vries wordt bedankt voor het meehelpen organiseren van
de activiteiten te Bovensmilde en ook het rondbrengen
van Levend Verleden. Beiden krijgen nog een cadeaubon
aangeboden.

Hierna sluit Klaas het officiële gedeelte en is er een korte
pauze. Na de pauze stelt H.J. Lesschen zich voor. Hij
heeft in het onderwijs gezeten als leraar en directeur van
verschillende scholen. Nu houdt hij zich bezig met de
Drentse taal en geeft lezingen over de gewoontes en ge-
bruiken uit vroegere en hedendaagse tijd. Hij is een boei-
ende verteller en aan de meelevende gebaren en het
gemompel in de zaal blijkt dat velen zich de gebruiken
van hun jeugd herinneren. Van vrijerijen tussen jongens
en meisjes, het gezamenlijk opzitten wanneer de ouders
op visite waren en de gewoontes bij bruiloften en begra-
fenissen. Het verhaal gaat vergezeld van beelden en ge-
dichten. Hij haalt ook nog het verhaal aan van Ger Ax,
dat in “Levend Verleden” heeft gestaan over noaberplich-
ten bij de begrafenis. Na de lezing komen verschillende
mensen nog even met Lesschen een praatje maken. Om



kwart voor elf sluit Klaas de vergadering na de spreker te
hebben bedankt voor zijn verhaal en biedt hem een en-
veloppe met inhoud aan. De voorzitter wenst ons een

goede thuisreis.

– Secretaris Gerrit Helder 



Begonnen we het vorige jaarverslag met een ledenaan-
tal van 750, we mogen nu het aantal van 780 vermel-
den. Het gaat niet zo snel meer omhoog, maar 4 % is
toch een mooie marge.
Wanneer de vereniging zich mag verheugen op zoveel
leden, jong en oud, loop je ook het risico dat er leden
afvallen. Ook dit jaar zijn er weer leden overleden en
we betuigen onze deelneming aan de nabestaanden.
We merken dat verschillende leden flink reclame
maken voor de vereniging. Dit blijkt wel uit de stij-
ging van ons ledenbestand. Ga zo door! 

De stijging van het aantal leden is ook te danken aan de
kwaliteit van ons tijdschrift. Onze redactie is er ook dit
jaar weer in geslaagd telkens een goed verzorgd, aantrek-
kelijk blad te leveren. Fred Fontijn schreef dan ook met
enige trots dat blad nr. 3 van 2009, geheel door eigen
leden is geschreven. In de uitgaven daarvoor werd regel-
matig teruggegrepen op artikelen van derden en die eer-
der waren verschenen. Het is een hele klus om steeds
weer onderwerpen te vinden en uit te werken, er foto’s
bij te zoeken en het geschrevene te controleren. Hiervoor
onze hartelijke dank aan, Meeuwes Braam, Fred Fontijn,
Folkert Frieszo, Willie Mast, Sjoerd Post en Jan Kiers. 

Helaas zaten er door een fout van de drukker in enkele
tijdschriften nr. 4 een aantal blanco bladzijden, zodat
daar tekst wordt gemist. Hebt u zo’n tijdschrift ontvan-
gen, meldt u zich dan even bij de secretaris voor een
compleet exemplaar.

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.

De activiteitencommissie heeft weer gezorgd dat er lezin-
gen en een excursie naar de steenfabriek “Calduran” te
Hoogersmilde werden georganiseerd. Op 25 februari zou
de heer Kerkmeijer, werkzaam bij het Groninger scheep-
vaartmuseum een lezing verzorgen, maar helaas kreeg de
griep hem te pakken en moest er naar een vervanger wor-
den gezocht. Die werd gevonden in de heer Lesschen uit
Oosterhesselen. Hij boeide met zijn verhaal over “Rou-
wen en Trouwen in vroeger dagen en nu. Op 16 april in
de Schakel te Hoogersmilde was er “Verhalen van ’t
zaand”. Kars Klok interviewde de heren Hulst, Oortman
en mevrouw Meintjes, afgewisseld met muziek door het
duo Greetje Geerts en André Radix.

Begin juni was er de excursie naar de steenfabriek Caldu-
ran te Hoogersmilde. Hiervoor was veel belangstelling.
De ontvangst was prima en we zagen een moderne com-
putergestuurde bakkerij en zagerij voor de productie van
stenen en blokken. Donderdag 8 oktober hield de heer
Albers in de “Bridge” te Bovensmilde een lezing over de
lang doodgezwegen “Emsland kampen”, waar voor en tij-
dens de 2e Wereldoorlog tegenstanders van de nazi’s wer-
den opgesloten, veroordeeld tot dwangarbeid en velen
het leven lieten.

Henk Koops maakte al gauw na de jaarvergadering het
bestuur weer compleet. Samen met Jan Hoeks was hij
vrij snel daarna actief. Zij stonden met een stand van de
historische vereniging op de rommelmarkt in Hooger-
smilde. Gerrit Helder deed dit op de Polle in Hijker-
smilde en Folkert Frieszo in Villa Maria op 11 sept. Op
zaterdag 12 september, Monumentendag, deden Dineke
Meilof en Jan Hoeks dit in de kerk te Hoogersmilde en
Ina de Groot, Tineke Groenink en Stoffer Nobbe in de
Koepelkerk te Smilde. Op deze Monumenten dag was er
weinig bezoek, maar verder brachten de andere dagen
toch weer nieuwe leden op en werden er boeken ver-
kocht. Tevens werden er geregeld diapresentaties gegeven
van oude en nieuwere foto’s van Smillegers en hun om-
geving, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van
dia’s van Sikkema en Naber en de door leden beschik-
baar gestelde foto’s.

We mochten ook weer boeken en archieven ontvangen,
o.a.van “Vrouwen van Nu” uit Smilde, van het Groene
Kruis en verslagen van het waterschap van de heer
H.Drenthen. Verder hebben we een notulenboek van de
vroegere C.H.U. gekregen en mochten we een oud notu-
lenboek van de voetbalvereniging uit Hoogersmilde
doorlezen. Van de familie Haasjes kregen we een hele
verzameling dia’s. Verder hebben we van verschillende
mensen oude foto’s gekregen waarop familie of andere
oude Smillegers staan. De rest van de familie heeft deze
foto’s vaak ook en anders worden ze weggegooid. Indien
gewenst worden de foto’s gescand en weer teruggegeven.
Wij danken onze leden die hieraan meewerken. 

Willie Mast-Uildriks heeft het archief van “Vrouwen van
Nu” doorgespit en Betsy Koops is bezig met het archief
van het Groene Kruis te ordenen na eerst bezig geweest
te zijn met ons fotoarchief. Klaas Vos meldde dat er weer
beweging zit in de activiteiten met betrekking tot het op-
knappen van de graftombe van Rebenscheidt, achter de
boerderij van Wietse de Jonge aan de Tramweg.

Jaarverslag 2009



Onze voorzitter Jan Hoeks werkte mee aan het pro-
gramma van TV-Drenthe over de Drentsche Hoofdvaart.
Lydia Tuinman heeft een reportage gemaakt waarbij Jan
vanaf de Norgervaart tot voorbij Geeuwenbrug heeft
meegevaren, terwijl hij onderweg kon vertellen over de
bezienswaardigheden en de historie.

Tineke Groenink en Ina de Groot hebben gezorgd voor
een gezellige avond voor onze vrijwilligers. We mochten
proberen al klootschietend weer terug te komen bij ons
vertrekpunt waar een hapje en drankje op ons wachtte.
Uiteraard werd de winnende ploeg beloond met een
prijs.

Zorgpunten voor het bestuur zijn nog de graftombe van
Rebenscheidt en de Veenbrug in het Hardersbosje. Aan
het eerst genoemde punt wordt nu gewerkt door de ge-
meente Midden-Drenthe. Het tweede punt ligt lastig,
omdat daar een gedeelde verantwoordelijkheid speelt.
Roelof Matien volgt de ontwikkelingen echter op de voet
en houdt ‘De Smilde op de hoogte.

Ons lid en oud-Smilleger, de heer Jacob Zwiers, heeft
zijn jeugd- en oorlogsherinneringen te boek gesteld en
met medewerking van Fred Fontijn is dit een interessant
en lezenswaardig boek geworden. Op zaterdag 19 sep-
tember heeft hij, in bijzijn van familie en genodigden,
waaronder wethouder Mary Loman, het eerste boek aan-
geboden aan zijn zwager en oud-wethouder van Smilde,
Jan Schievink.
Bovenstaand boek is verkrijgbaar bij de boekhandel “The
Read Shop” te Smilde of bij ondergetekende. De eerder
verschenen boeken, “De brug van Jan Vrieszo”, over de
redding van de oude Veenhoopsbrug en “Een blik terug
van brug naar brug”, een kleine historie van Hooger-
smilde, zijn ook nog verkrijgbaar.

Tot slot wensen we u, als bestuur, weer een jaar toe met
veel historisch plezier.

– Secretaris Gerrit Helder 

Goede financiële positie van de Historische Vereniging
De Smilde. 
Aan liquide middelen is op 31 december 2009 een be-
drag van € 9.558,87 beschikbaar. 
De reserve voor algemene doeleinden en de reserve voor
de vervanging van apparatuur beslaan in totaliteit een
bedrag van € 6.345,19.
De financiële positie van de vereniging is dus onveran-
derd goed.
De jaarrekening 2009 is door de kascommissie, de heren
Luuk Timmermans en Henk Pranger gecontroleerd en
akkoord bevonden.
Op de ledenvergadering brengen zij over hun bevindin-
gen verslag uit.
De jaarrekening en het bijbehorende financiële verslag
over 2009 liggen ter inzage op het adres Veenhoopsweg
53 te Smilde.
De jaarrekening kan ook worden ingezien tijdens de le-
denvergadering op donderdag 18 februari 2010 in De
Schakel te Hoogersmilde.

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 “lopende” 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 780 leden worden de
kosten van de vier edities per jaar van het tijdschrift Le-
vend Verleden betaald, alsook de nieuwsbrieven, de le-
zingen, de informatieve bijeenkomsten en de
fotopresentaties.

Kerncijfers
• aantal leden per 1 januari 2009: 744;
• aantal leden per 31 december 2009: 780;
• contributie van € 15,00 per lid;
• een hogere contributieopbrengst van € 317,50 door

de gestage groei van het ledental; 
• 504 leden betalen de contributie via een machtiging

voor automatische incasso;
• 2 leden hebben de contributie voor 2010 vooruitbe-

taald; 
• een spontane extra bijdrage van € 70,00 van een lid

van de vereniging als blijk van waardering voor de pu-
blicaties en activiteiten in 2009;

• verkoop van 48 losse tijdschriften;
• verkoop van zes exemplaren van het boek “Het ge-

schenk van het Lantschap”;
• een voorraad van 12 exemplaren van het boek “Het

geschenk van het Lantschap”;
• provisie ad € 64,00 van de verkoop van 18 exempla-

ren van het boek “De brug van Jan Voortman”;
• provisie ad € 16,00 van de verkoop van 4 exemplaren

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

• provisie van 145 exemplaren van het boek van Zwiers; 
• een oplage van 825 exemplaren per kwartaal van het



Jaarrekening 2009



tijdschrift Levend Verleden;
• een voorraad van 324 verjaardagskalenders per 31 de-

cember 2009; 
• de aanschaf van een groot projectiescherm;
• een bezoekersaantal van 132 personen op de ledenver-

gadering met aansluitend een lezing van Harm Jan
Lesschen “van Leedaanzegger tot Wasschupaanzegger”;

• een bezoekersaantal van 154 personen op het door
Kars Klok gepresenteerde programma “Zaken die

voorbij zijn”, met oud-ondernemers van Hooger-
smilde; 

• een deelname van 68 personen aan de excursie bij Cal-
duron/kalkzandsteenfabriek Roelfsema te Hooger-
smilde;

• lezing te Bovensmilde met 126 aanwezigen door Pieter
Alberts over de Emslandkampen.

– Penningmeester Stoffer Nobbe

Rekening van baten en lasten 2009
Lasten Rekening Begroting Rekening Baten Rekening Begroting Rekening

2008 2009 2009 2008 2009 2009
Bestuurskosten Algemeen
Bestuur en redactie 572,27 650,00 757,35 Contributies 11.050,00 11.250,00 11.567,50
Ledenvergadering 50,00 75,00 60,00 Rente 64,98 130,00 109,75
Portokosten 817,35 1.000,00 661,88
Contributies 27,00 30,00 38,64
Bankkosten 200,70 225,00 177,79 Subsidies en 
Rente 0 p.m. 0 donaties 1.250,00 p.m. 70,00
Advertenties 0 100,00 0
Apparatuur 157,95 75,00 345,93
Afschrijvingen 428,00 428,00 428,00
Invorderingskosten 175,77 175,00 143,99
Verzekeringen 107,81 125,00 108,33

Publicaties Publicaties 
Nieuwsbrieven 797,40 800,00 711,52 Opbrengst losse
Tijdschriften 3.865,60 3.960,00 4.073,82 verkoop tijdschriften 293,72 100,00 241,25
Foto's 42,50 100,00 3,20
Website 156,37 175,00 156,37 Opbrengst verkoop 0
Activiteiten 2.102,27 1.664,00 656,84 verjaardagskalenders 0 0 5,00
Boeken 187,68 750,00 350,03
Oudheidkamer Opbrengst verkoop
Villa Maria 207,25 225,00 229,35 boeken 679,00 25,00 702,56

Reserveringen 3.512,98 948,00 2,287,75
Resultaat- 71,20 p.m. 1.505,27
Totaal 13.337,70 11.505,00 12.696,06 Totaal 13.337,70 11.505,00 12.696,06

Balans per 31december 2009

Activa 31-12-2008 31-12-2009 Passiva 31-12-2008 31-12-2009
Bank rek. courant 7.167,66 9.558,87 Reserves
Spaarrekening 4.057,44 6.345,19 a. AlgemeneReserve 1.817,44 3.677,19

b. Vervangingsinvest 2.240,00 2.668,00
Debiteuren 0 0 Crediteuren 0 0
Nog teontvangen 15,00 15,00 Nog te betalen 677,80 1.029,80
Vooruit betaald 243,99 100,00 Vooruit ontvangen 45,00 30,00
Bezittingen 931,00 503,00 Kapitaal 7.649,35 9.130,07
Voorraad 9,50 7,00
Hulpmiddelen 5,00 6,00
Totaal 12.429,59 16.535,06 Totaal 12.429,59 16.535,06





Lasten Begroting 2009 Rekening 2009 Begroting 2010
Bestuurskosten
Bestuur en redactie 650,00 757,35 800,00
Ledenvergadering 75,00 60,00 75,00
Portokosten 1.000,00 661,88 850,00
Contributies 30,00 38,64 45,00
Bankkosten 225,00 177,79 225,00
Rente p.m. 0 0
Advertenties 100,00 0 100,00
Apparatuur 75,00 345,93 100,00
Afschrijvingen 428,00 428,00 428,00
Invorderingskosten 175,00 143,99 175,00
Verzekeringen 125,00 108,33 125,00

Publicaties
Nieuwsbrieven 800,00 711,52 900,00
Tijdschriften 3.960,00 4.073,82 4.250,00
Foto's 100,00 3,20 100,00
Website 175,00 156,37 175,00
Activiteiten 1.664,00 656,84 1.500,00
Boeken 750,00 350,03 750,00

Oudheidkamer
Villa Maria 225,00 229,35 240,00
Reserveringen 948,00 2.287,75 950,00
Resultaat p.m. 1,505,27 179,63
Totaal 11.505,00 12.696,06 11.967,63

Baten Begroting 2009 Rekening 2009 Begroting 2010
Algemeen
Contributies 11.250,00 11.567,50 11.625,00
Rente 130,00 109,75 147,63
Subsidies en donaties p.m. 70,00 p.m.

Publicaties
Opbrengst losse
verkoop tijdschrift 100,00 241,25 120,00
Opbrengst verkoop
verjaardagskalenders 0 5,00 5,00
Opbrengst verkoop
boeken 25,00 702,56 100,00
Totaal 11.505,00 12.696,06 11.997,63

Begroting 2010



• De basis van de ramingen voor de begroting 2010 zijn de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2009.
• Uitgangspunt is vervolgens de contributieopbrengst van 775 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 Zwiers.

• Voor 2010 wordt uitgegaan van een aanzienlijk lagere opbrengst van € 100,00.
• De raming van de kosten voor het bestuur en de redactie is aangepast aan de hedendaagse realiteit.
• Dat geldt ook voor de portokosten, voor de nieuwsbrieven en voor de tijdschriften.
• Verwacht wordt dat de kosten voor de activiteiten en voor de boeken ten opzichte van 2009 zullen stijgen.

Toelichting begroting 2010





Ook in 2010 organiseert onze activiteitencommissie
weer een aantal aantrekkelijke inleidingen, een excursie
en een interviewavond. 
Wij zetten de data daarvan vast voor u op rij, zodat ze
al in de agenda opgenomen kunnen worden en u niets
hoeft te missen. Het programma ziet er als volgt uit:

Jaarvergadering/inleiding over Schippers
We zijn waarschijnlijk nog steeds één van de weinige ver-
enigingen waarbij de algemene jaarlijkse ledenvergade-
ring zo kort en aantrekkelijk is, dat we bijna leden
moeten weigeren. Nu dit is een beetje overdreven, maar
gezien de belangstelling van vorig jaar, ook bij de leden-
vergadering, zal het ook nu wel weer aardig aan lopen.
Wederom is de heer Kerkmeijer de inleider en gaat het
dus over de vroegere scheepvaart in het bijzonder die in
Smilde, daar is ongetwijfeld weer veel belangstelling
voor. Twee keer achter elkaar bij die gelegenheid griep
krijgen, zou wel erg toevallig zijn 
Datum: 18 februari a.s.
Plaats: De Schakel, Hoogersmilde
Aanvang 20.00 uur

Interviewavond Smilde
In Bovensmilde en Hoogersmilde bleek het een groot
succes. Dit keer gaat Karst Klok drie bekende Smildegers
interviewen. Ook dit keer zal het weer een gezellig uitje
in het verleden worden. Wie deed de draai open, welke
grutters hadden het druk, zijn onderwerpen, die aan bod
kunnen komen, al blijft de preciese invulling tot op het
laatst een verrassing. 
Datum: 15 april a.s.
Plaats: Het Kompas, Smilde
Aanvang 20.00 uur

Emslanden
Als vervolg op de inleiding in het najaar van 2009 in Bo-
vensmilde door de heer Alberts, wordt er een excursie
per bus naar deze kampen georganiseerd. Ook daar zal
de heer Alberts onze gids zijn.
Zie hieronder.

Activiteiten in 2010

Vlak over de grens met Drenthe en Groningen hebben
in Duitsland van 1933 tot 1945 in totaal 15 kampen
gelegen. Het is haast onvoorstelbaar dat bij ons zo wei-
nig bekend is over de Emslandlager. Zo vlak naast de
deur, zoveel ellende.

Wij gaan de begraafplaatsen van Versen en Wesuwe  be-
kijken. In Versen staat achter de begraafplaats nog een
originele barak uit het kamp en in Wesuwe zijn grafzer-
ken met daarin namen gebeiteld.

Daarna rijden we naar de voormalige kampen in Ober-
langen en Neusustrum. Kamp Oberlangen is vooral be-
kend geworden door de Poolse vrouwen, die daar
gevangen gezeten hebben en in 1945 door hun landge-
noten zijn bevrijd. In Neusustrum is nog een overblijfsel
van het ‘Vergnügungspark’ en een meertje door gevange-
nen gegraven. Ook staat hier nog een herdenkingszuil
uit 1933, iets aangepast aan de tijd na de nazi’s.

Rond de middag komen we in Papenburg, waar we een
bezoek brengen aan het DIZ (Doc. Info Centrum Ems-
landkampen) Hier gebruiken we ook de lunch. In het
DIZ wordt een film over de kampen vertoond (Neder-
lands gesproken), die ongeveer 30 minuten duurt. Boven
bevindt zich een wisselende expositieruimte en beneden
de permanente tentoonstelling met maquettes, foto’s en
materiaal uit de kampen. Na het bezoek aan Papenburg
gaan we terug naar Smilde.

De kosten zullen € 38,- bedragen, inclusief koffie onder-
weg en de lunch. 

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van maart. Het
aantal plaatsen in de bus is beperkt. Wilt u zich nu al
opgeven, dan kan dat bij Klaas Vos. email:
klaasvos44@hotmail.com of via telefoonnummer: 
0592 412671.

Excursie naar de Emslandkampen en Papenburg





Bertus Voortman is een productief schrijver waar de re-
dactie van ‘De Smilde’ heel blij mee is. Hij beschrijft
onder andere onderwerpen die niet eens zo heel oud
zijn. Hierdoor is het mogelijk dat er aanvullingen
komen of correcties. Er leven nog mensen die zich hier-
over nog het een en ander herinneren. In dit geval
zeker drie personen die ons aanvullingen stuurden en
of opmerkingen plaatsten. Misschien zijn er wel meer
mensen die wat op te merken hebben maar hun mond
houden. Doen ze dit, omdat ze denken schrijver of re-
dactie hiermee te beschadigen, dan kan ik u bij deze
verzekeren dat dit niet zo is. Sterker, wij zijn juist blij
met zulke reacties. Weliswaar brengt u ons daarmee
best in verlegenheid, want onze creativiteit laat ons nog
wel eens in de steek, maar dat is onze zorg en niet die
van u. Breng ons maar vaak in verlegenheid, wij smul-
len daarvan.

Ook Albert Boers reageerde. Hij is bezig met de stam-
boom van de familie Boers en kon zodoende precies ver-
tellen welke Boers wordt bedoeld, waarover de auteur

Bertus Voortman twijfelde. Die informatie is dan ook
aan Bertus doorgespeeld. Maar nu zit Albert nog met
een probleem, waarmee iemand uit Smilde hem mis-
schien wel kan helpen. Dit volgt zijn vraag: 

In Smilde zijn drie takken Boers te onderscheiden.
Weten jullie misschien mensen die zich bezig houden
met Boers? Daar zou ik graag mee in contact willen tre-
den. Ik ben geboren op 10-11-1943 te Hijkersmilde op
Rijksweg 90 en bezocht de o.l.s. te Hijkersmilde. 

Kunt u helpen, hieronder treft de adresgegevens van 
Albert Boers aan: 

Albert en Gisela Boers
Diedenweg 23
6703 GS Wageningen
Tel: 0317 42 16 04
Mob: 06 20 23 79 45

– Fred Fontijn

Telefoonnummers

Acht jaar geleden heeft de Drentse Historische Vereni-
ging een atlas uitgegeven met daarin de tussen 1811 en
1813 door Franse militaire ingenieurs vervaardigde
kaarten van Drenthe. Op de zuidoosthoek na werd de
gehele provincie door hen in kaart gebracht.

Deze Franse kaarten zijn, zoals aan velen bekend, van
grote waarde voor de kennis van het Drentse landschap.
De belangstelling voor de atlas was dan ook groot. De
gehele oplaag was al enkele maanden na de verschijning
uitverkocht. Een herdruk vond de uitgever een te groot
risico. De vraag naar exemplaren van de atlas, zowel door
particulieren als door instellingen, bleef echter de afgelo-
pen jaren aanhouden.

De heer Versfelt, betrokken bij de eerste uitgave, heeft
nu besloten op persoonlijke titel en in een vereenvou-
digde vorm een nieuwe uitgave van deze Franse kaarten
te doen. Deze nieuwe uitgave is beperkter dan de voor-
gaande. Van het kaartmateriaal zijn alleen de 24 kaarten
van Drenthe opgenomen. Het tekstgedeelte is ingekort.
Daardoor, en door de nieuwe uitgave niet in de vorm
van een gebonden boek, maar als een klepmap met
daarin een tekstboek en losse kaarten uit te geven, kun-
nen de kosten worden beperkt en kan de nieuwe atlas

tegen een lagere prijs worden aangeboden. De atlas meet
24 x 33,5 cm, hetzelfde formaat als de oorspronkelijke
uitgave. De losse kaarten worden in kleur en twee maal
gevouwen op het grote formaat van 33 x 65 cm opgeno-
men. Daardoor blijven de details goed zichtbaar. Een
voordeel daardoor is dat er nu geen informatie wegvalt
in de vouw. Door de verbeteringen in de druktechniek
zullen verder de details nog beter te onderscheiden zijn
dan in de oude atlas.

De nieuwe atlas verschijnt in april 2010. In de boekhan-
del kost deze uitgave dan € 34,50. Tot en met 31 maart
kan de atlas voor de gereduceerde prijs van € 29,50 (in-
clusief verzendkosten en btw) worden besteld bij de uit-
gever van de atlas. U krijgt hem dan zo snel mogelijk na
verschijning thuisgestuurd.

Bestelling per voorintekening richten aan:
Barkhuis Publishing
Zuurstukken 37
9761 KP Eelde 
of door middel van een e-mail naar info@barkhuis.nl,
onder vermelding:
1) Atlas Drenthe
2) uw naam en adresgegevens. 

Kaarten van Drenthe


