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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 DECEMBER 1854 
 
Smilde, 5 Dec. Gisteren avond gaf ons muzijkgezelschap op de bovenzaal van den logementhouder 

Wind zijn eerste winter-concert. Eene teleurstelling was het, dat drie van de oude werkende leden, om 
verschillende redenen niet konden tegenwoordig zijn, waardoor het gezelschap verhinderd werd de 

stukken geheel volgens programma uit te voeren. De nieuwe werkende leden hebben verscheidene 

stukken, hun leertijd in aanmerking genomen, zeer goed uitgevoerd. Ook werd er nog door een paar 
leden een duo op de fluit en door allen een vierstemmig zangstuk uitgevoerd; welk een en ander de 

goedkeuring van ’t publiek zeer mogt wegdragen. 

 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 
Daar het berigt omtrent de benaderde koe te Hoogersmilde, den 2 dezer in no. 96 van uw geacht blad 

voorkomende, zoo als het daar is vermeld, niet alleen geheel bezijden de waarheid is, maar ook 

daadzaken bevat, die, indien dezelve in waarheid bestonden, de hoogste afkeuring zouden verdienen 
niet alleen, maar ook strafbaar zouden zijn , en daar de ambtenaren, benaderaars wel de verblijdende 

overtuiging met zich omdragen, dat een iegelijk, die de waarheid wil hulde doen, zal moeten 

bekennen, dat hij elke benadering, die door hen is verrigt, ook duidelijke bewijzen voorhanden waren 

dat ’s Rijks regten werkelijk waren verkort, achten zij het  toch niet ondienstig, de benadering kort, en 
met ware woorden te omschrijven; de zaak is deze: 

Toen zij zich ten huize van den aangever bevonden hadden zij nog niet de minste kennis, dat men hem 

door een jood f 80,- voor eene koe was geboden, en gewoon zijnde, om uit eigene oogen te zien, 
vroegen zij aanwijs van de bedoelde koe, bij de beoordeeling waarvan hun de aangegevene waarde ad 

f 60,- meer dan een vierde te laag voorkwam, en na zulks nogmaals te hebben onderzocht, en zoowel 

derzelver gewigt als hoedanigheid in aanmerking nemende, waarbij zij hetzelfde resultaat bekwamen, 

verklaarden zij zich voor de benadering, en bood nu de aangever f 10, ten einde de koe te behouden; 
daar zij er evenwel eene hoogere waarde aan toekenden, liet hij dezelve volgen! later konden zij 

wezenlijk f 80, - voor de koe koopen. Was nu de ongenoemde inzender, doch dien zij gelooven met 

den vinger te kunnen aanwijzen, en van wiens waarheidsliefde zij grootste verwachting hadden, in 
persoon bij de slagting was geweest, hij had zich dan kunnen overtuigen, dat het vleesch op verre na 

niet mager was; (hoewel het binnenvet tegenviel), en denzelver gewigt was 422 halve Ned. ponden, 

waarlijk niet duurt voor f 64,20; welk een en ander nog door de ambtenaren kan worden bewezen. 
Terwijl zij den inzender verzoeken, zich voortaan meer bij de waarheid te houden, zal geen schrijven 

op dit stuk worden beantwoord. 

Mijnheer de Redacteur, door bovenstaande regels in uw veel gelezen blad op te nemen zal UWEde, 

zeer verpligten. 
SMILDE, 4 December 1854                                                  U WelEdele Dw., dienaar 

                                                                                                        H.SCHOLTENS 

 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 DECEMBER 1854 
 
Smilde, 10 Dec. Vele Israëlieten zijn hier zeer ontevreden over den aanslag in den algemeene 

kerkelijke bijdragen, en hebben deswege gedoleerd bij de Manhigim der ringsynagoge te Hoogeveen, 
doch hun verzoek is gewezen van de hand. Nu heeft men zich gewend tot Parnassijns der 

Hoofdsynagoge te Meppel. Mogt ook hier hunnen klagt onverhoord blijven, dan is het derde gedeelte 

der gemeenteleden, waaronder de gegoedsten, voornemens, zich met de 1
e
 Januarij a.s. af te scheiden 

en eene gemeente op zich zelve te formeren; hiertoe heeft men zich gisteren avond bij onderling 

contract en eigene handteekening verbonden. Dit is spoedig gedaan; maar eene eigene gemeente 

stichten zegt wat meer. Men wil nu minder bezwaard zijn, maar zou men zich dan nog niet veel meer 

bezwaren, als men in aanmerking neemt, dat men zich dan ook van kerk, school, bad enz. en van de 
noodige bediening voor dat alles zal moeten voorzien, terwijl men daarbij mogelijk op geene subsidie, 

noch van het land noch van de provincie zal kunnen rekenen? 


