


Van diverse kanten ontvingen wij archiefmateriaal. Om
u enig inzicht te geven wat we allemaal hebben gekre-
gen waarmee u ons blij kunt maken, zetten wij hieron-
der op een rijtje wie ons wat gaf.

Smildeger Neiskrant
3 dozen met foto`s
Van en via Ger Ax
10 jaren tabellen van overlijdens data, 1811 –1942 te
Smilde
4 foto`s van oud Smilde [politie bureau] 
Verhaal over oudstrijders van Napoleon [B.Dijkstra] 
Heerlijkheid "Hoogersmilde" [W.Koops]
Inventaris Gemeente archief van gemeente Smilde
Lijst van oude en nieuwe huisnummers in de gemeente
Smilde
Foto`s en sollicitatie papieren van 1940 van een onder-
wijzeres
Groepsfoto van de gemeenteraad van Smilde in de derti-
ger jaren
Mevr. Engberts
Jeugd verhaal van Jan Daling Evertszoon
Kranten artikelen
Eigen verhalen over vroeger
"Ontginning van Kloosterveen"

Gids van bode en beurtvaart diensten
Klaas Vos
Kopie van Enquete door de Staatscommissie. [1890]
Mevr. Olijve-Suurd
Kranten artikelen  
Programma landbouwtentoonstelling 1956 te Smilde
Mevr. Pranger-Bultstra
Kranten artikelen
Jeep Kuiper
Kopie notulen visvereniging te Hoogersmilde
Fam Ludwig
Oude foto`s om te kopieëren
Zakboekje politieagent van der Lei [op computer gezet]
Kopieen van oud kasboek
Fam Keizer
Oude foto`s om te kopieëren
Reinder Popken
Oude foto`s om te kopieëren 
Mevr. Mulder
Oude foto om te kopieëren
Mevr.Ziengs
Oude foto van de inwijding van de herbouw van
Aardappelmeelfabriek Oranje  na de oorlog van 40/45
Mevr.M.Daalman
Groepsschoolfoto van de lagere school te Bovensmilde

11 t/m 14 november 2003
In de week van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14
november 2003 organiseert het DAVA(Drents Audio
Visueel Archief; onderdeel van het Drents Archief )
voor de tweede maal het Festival Oude Drentse Films.
Dit jaar sluiten we aan bij de landelijke publieksmani-
festatie ‘Het Jaar van de Boerderij’ en vertonen unieke
historische films over het Drentse boerenleven. De
voorstellingen vinden plaats op acht verschillende loca-
ties in Drenthe, veelal in oude boerderijen.

Data en locaties:
Dinsdag 11 november
• Ruinerwold: Museumboerderij De Karstenhoeve 
(opening)
Doctor Larijweg 21 (0522-481447)

• Spijkerboor: Café ’t Keerpunt
Oostermoer 1 (0598-491422)

Woensdag 12 november
• Roderwolde: Molen Woldzigt
Hoofdstraat 60 (050-5032198)

• Oudemolen: Herberg de Fazant
Hoofdweg 118 (0592-231991)

Donderdag 13 november
• Zuidwolde: Museumboerderij De Wemme
Burg. Tonckensstraat 49 (0528-373332)

• Dalen: Restaurant ’t Oelnbret
Hoofdstraat 36 (0524-551309)

Vrijdag 14 november
• Westerbork: Openbare Bibliotheek
Zuidbrink 13 (0593-331560)

• Emmen: Naobershof Volk van Grada
Noordeinde 21 (0591-629601)

Toegangsprijs 4.00 euro (Kaart verkoop aan de zaal
vanaf 19.30 uur).

Ledenvergadering

Het was druk op de ledenvergadering, al waren lang niet alle leden aanwezig. Dit kon ook niet
want inmiddels is de vereniging dusdanig groot dat we niet meer in de bibliotheek passen.
Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat het ledental al is gestegen tot 185.



HISTORISCHEVERENIGING ‘DE SMILDE’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nieuwsbrief 
Foto’s:

De foto’s komen
van aan ons
beschikbaar
gestelde
collecties.
Binnenkort treft
u deze en ande-
ren aan in de
‘Smildeger
Neiskrant’ . Al
dan niet voor-
zien van namen.

-ste jaargang
oktober 

Vooraf aan de vergadering kregen alle leden
‘Nieuwsbrief ’ nr. 3. Daarin stond de agenda en
een toelichting op de punten voorzover dat
nodig was. De aanwezige leden hadden, aange-
moedigd door de avondvoorzitter, nauwelijks
op en aanmerkingen. Die haast was er natuur-
lijk omdat Michiel Gerding net voor de sluiting
van de vergadering een inleiding over ‘het veen’
zou houden, met bijzondere aandacht voor de
voormalige gemeente Smilde. 
Vermeldenswaard is dat alle punten conform

de voorstellen werden overgenomen. Hierdoor
zijn de bestuursleden nu officieel in functie
gekozen, is de begroting goedgekeurd en is het
activiteitenplan vast gesteld. Tevens is er een
kascontrole commissie benoemd, met één reser-
ve. Ook kon Stoffer Nobbe melden dat er door
de Rabobank een bedrag van € 2500,00
beschikbaar is gesteld. Dit zal aangewend wor-
den om ons eerste tijdschrift ‘huis aan huis’ in
de drie kernen van Smilde te bezorgen. Op
deze plaats valt er niet zoveel meer over het
officiële deel van de vergadering te vertellen.
Ongetwijfeld zorgt Gerrit Helder, de secretaris,

dat u de uitgebreide notulen krijgt.
Toen was het de beurt aan Michiel Gerding.

Onze provinciaal historicus promoveerde op
‘Het Veen’ en dit bleek ook overduidelijk aan
zijn presentatie. Op een bijzonder boeiende
wijze nam hij ons mee het verre verleden in.
De hele zaal (± 50 personen) hingen, bij wijze
van spreken, aan zijn lippen. We weten nu wat
meer over hoe het er vroeger in het veen aan
toe ging. Natuurlijk voor de één meer dan voor
de ander, maar met plaatjes, die aan duidelijk-
heid niets te wensen overlieten, kwam een ieder
aan zijn of haar trekken. Van de heer Gerding
mochten opmerkingen en vragen al tijdens zijn
verhaal gedaan worden, waardoor het allemaal
nog wat levendiger werd, maar ook na afloop
werden er nog heel wat vragen gesteld. Wij
kunnen ons dan ook niet aan de indruk ont-
trekken dat deze eerste, inhoudelijk historische
avond zeer geslaagd was.
Wat ook bijzonder aan deze avond was dat

er zelfs leden uit Doorwerth en Zandvoort aan-
wezig waren om mee te vergaderen en naar de
inleiding te luisteren.

2e Festival Oude Drentse Films





-de Hollandsche Compagnie der Dieverder en
Leggeler SMILDE- veenen.
De namen van de leden van de compagnie zijn

bekend: Adriaen Pauw, de raadspensionaris, die
al heer van Heemstede was en de eerste heer van
de Heerlijkheid Hoogersmilde zou worden-,
Andries Bicker, de broers van Adriaen: Reynier en
Michael en ook zijn zoon Reynier. Voorts Jan ten
Grootenhuys, Willem Boreel, Charles Looten
(Lootengracht!) en andere westerlingen. Zoals
François Maertens, wiens huis op oude kaarten
uit de 17e eeuw is ingetekend. Deze had dus een
permanente woonstee op de Smilde.
Wat er bekend is over het begin van de

Hoogersmilde hebben we te danken aan Pieter
Serwouters. Hij was de griffier van de compagnie
en heeft haar geschiedenis dagelijks vast gelegd.
Boeiende dagboeken!
Als we nog wat willen "opgraven" moet eerst

worden vastgesteld waar Het Grondeloos Meer
lag. Want van daaruit worden in de oude stukken
in Drentse roeden de afstanden tot bijvoorbeeld
dat huis van Maertens aangegeven. Als we kaar-
ten niet als té onbetrouwbaar zien, dan zou er
gezocht moeten worden in het meest zuidelijk deel
van de heerlijkheid. Niet ver van Geeuwenbrug
dus.
Van dat Maertenshuis kunnen nog kelderresten

in de bodem aanwezig zijn. De mensen van de
Compagnie lieten grote kelders onder de wonin-
gen aanbrengen. Anders dus dan de autochtone
bevolking. Zo’n kelder zit bij voorbeeld ook onder
de boerderij uit later tijd van wijlen Jaap Jonkers
in de Veldhuizen.
Hoe dan ook: het lijkt zeer de moeite waard

om te onderzoeken waar Het Grondeloos Meer
lag of nog ligt. En een suggestie voor het bestuur
van de Historische Vereniging De Smilde is dan
ook: stimuleer een onderzoek naar de plaats van
Het Grondeloos Meer!
Het kan een lezenswaardig artikel opleveren

voor een nummer van het periodiek van onze ver-
eniging. Er is een stichting, die in de kosten van
het onderzoek wil participeren.

Mr. T.W.Mertens

Boerderij Tramweg 71
Een van onze leden heeft op persoonlijke titel
het digitale meldpunt ‘Bedreigd Erfgoed’
gebruikt, dat sinds 17 mei 2003 operationeel
is, om de boerderij aan de Tramweg 71 aan te
melden. Dit alarmnummer van
‘Monumentenzorg’ is o.a. een initiatief van de’
Bond Heemschut’. Via de internetsite
www.monumenten.nl
Het gaat hier om gevallen van verwaarlozing,

bedreiging of onzorgvuldigheid. Bedoeling is
dat burgers gemakkelijk de weg kunnen vinden
naar een loket om hun ongerustheid te uiten en
er naar aanleiding daarvan gericht actie kan
worden ondernomen. De actie van ‘Bond
Heemschut Drenthe’ bestond uit een publicatie
in het ‘Dagblad van het Noorden’ en ‘de
Gezinsbode’.
Inmiddels is gebleken dat niet alleen de

gevel, maar ook het woonhuis zelf en de schuur
van de boerderij aan de Tramweg nr. 71
beschermd Rijksmonument is. Wellicht mag er
aan de indeling binnen ook nauwelijks iets
worden gewijzigd. De makelaar is door het
krantenartikel ook op de hoogte gebracht van
de mogelijkheden van het pand.
In ieder geval is door deze actie bereikt dat

sloop niet zonder meer mogelijk is. We wilden
u dit even laten weten.

Op zoek naar het
Grondeloos Meer
Ons lid Mr. T.W. Mertens vraagt in onder-
staande brief aan het bestuur om onderzoek te
stimuleren naar dit hierboven genoemde meer.
Bij dit onderzoek zou veel wetenswaardig te
voorschijn kunnen komen. Misschien is het
mogelijk dat er voor dit onderzoek een aantal
vrijwilligers beschikbaar zijn, die dit willen
onderzoeken en er vervolgens iets over schrij-
ven. Kom op en meldt u aan bij Gerrit Helder,
natuurlijk zijn we niet allemaal ervaren vor-
sers. Dit hoeft ook niet maar voor mensen die
zich voor dit onderwerp interesseren is er ook
vast wel wat hulp beschikbaar. Volgens de heer
Mertens is er zelfs ergens een potje waaruit
onkosten vergoed kunnen worden. 
Geacht bestuur,

Wie wat wil weten van de historie van de Smilde
en bij het begin wil beginnen, komt in de verlei-
ding zich te verdiepen in een langjarige strijd tus-
sen de Smildeger scharenslijper Vermaning en
Groninger professoren. Over de vraag of onder
meer bij de TV-toren gevonden stenen speerpunten
uit de oudheid echt of namaak waren.
Het is natuurlijk het weten waard, dat er al

voor onze jaartelling mensen waren, die leefden
op de plaats die nu de Smilde is, maar geschied-
kundig gezien valt er- voor een historische vereni-
ging- wat voor te zeggen om te beginnen aanvang
17e eeuw. Immers toen, in een periode van veel
economisch initiatief, werd opgericht niet alleen
de bekende VOC, de Oostindische compagnie,
maar ook: 

Bas Brugge
Joop Koers uit Hoogersmilde, u weet wel,
stuurt een e-mailtje met de volgende interes-
sante vraag. 

Beste mensen,
De officiële naam van de brug in
Hoogersmilde is de P H Brug of wel Pieter
Hummelbrug. Als wij vroeger ergens anders
op Smilde waren en de mensen vroegen waar
woon je op de Smilde zeiden wij altijd bij de
Bas Brugge. Ik heb al veel mensen gevraagd
wat de naam betekend of waar die wegkomt
maar ik heb nog steeds geen antwoord, hoe-
wel de naam bij veel Hoogersmildegers goed
bekend is.

Zijn er ook mensen die met een mogelijk ant-
woord kunnen komen?

Cursusaanbod
Het Drentsarchief verzorgt een aantal aan-
trekkelijke cursussen. Wij raden onze leden
aan hiervan enthousiast gebruik van te
maken. Hoe meer onze leden weten, hoe
meer wij er met elkaar van kunnen profiteren.
Maak uw keus en schrijf in.

Cursussen Drentse geschiedenis & 
stamboomonderzoek najaar 2003
Al meer dan 15 jaar organiseren het Drents
Archief, de Drentse Historische Verenigingen
en de Provinciaal Historicus cursussen voor
iedereen met belangstelling voor de Drentse
geschiedenis en stamboom onderzoek. De
meeste cursussen vinden plaats in het Drents
Archief, Brink 4 Assen.

Aanmelding en informatie
Hieronder treft u een overzicht van de cursus-
sen. Meer informatie over de inhoud van de
cursussen en de wijze van aanmelding vindt u
op de website van het Drents Archief
(www.drentsarchief.nl) en in de folder in de
bibliotheken.

Module Familieonderzoek
Maandag 20 en 27 oktober 2003, 10.00-
ca.12.30 uur
Donderdag 20 en 27 november, 10.00- ca.
21.30 uur

Module Persoon, huwelijk en gezin
Maandag 1 en 8 december 2003, 10.00- ca.
12.30 uur

Cursus Oud schrift
Dinsdagavond 21,28 oktober, 4, 11, 18, 25
november, 2 en 9 december 2003, 19.00-
21.00 uur

Hoorcolleges Drentse geschiedenis
Donderdagavond 8, 15, 22, 29 januari en 5,
12, 19 en 26 februari 2004, 20.00-22.00 uur

Module Onroerend goed
Dinsdag 13 en 20 januari 2004, 15.00-17.00
uur.


