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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 APRIL 1862 
 
Heden beviel door Gods goedheid van een welgeschapen zoon, H. V. VEEN, geliefde echtgenoot van 

Smilde, 7 April 1862        C.L. V. IJSENDIJK. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 APRIL 1862 
 
+ Smilde, 14 April. De post van Israel. Godsdienstonderwijzer, enz., door het vertrek van den heer 

Loonsteijn naar Elberg, alhier vacant geworden, zal eerlang weer vervuld worden. De heer S.J. Klijn van 

Hoorn, naar zeer voldoende bewijzen van bekwaamheid te hebben gegeven, is met algemeene stemmen 

verkozen. Den 15 Mei a.s., zal ZEd. de betrekking aanvaarden. Men vertrouwt in den heer Klijn  een 

waardig opvolger van den heer Loonsteijn te vinden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 APRIL 1862 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 
Het berigt aangaande den heer Klijn, voorkomende in No. 45 dezer Courant, is, naar men mij zegt, niet 

juist. Vooreerst kan de heer Klijn al de vacante posten niet bekleeden, dewijl ZEd. geen voorzanger kan 

zijn; ten tweeden is hij niet met algemeene stemmen herkozen, daar geen enkel lid der gemeente  is 
geraadpleegd. – In hoeverre het Bestuur hiertoe het regt heeft, weten we niet. – En men twijfelt er alzoo 

aan, of de heer Klijn hier wel immer zal worden beroepen. Wij hebben het berigt evenwel, zoals ’t ons was 

mede gedeeld, opgezonden. 

Smilde, 16 April 1862       De Correspondent 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 APRIL 1862 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 28 April a.s., des voormiddags te 10 uur, ten 

verzoeke en ten huize van KORNELIS Rs. DE JONGE bij de Grietmansbrug aldaar, in het openbaar 

verkoopen: 

5 KOEIJEN, - eenige Vriesche SCHAPEN, HUISMEUBELEN, WINKELGOEDEREN, eene partij MEST en 

hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

Mijnheer de Redacteur! 

In een vorig No. dezer Courant hebben wij gezien, dat UwEds. correspondent alhier verkeerd  is ingelicht 
betreffende den heer Klein. 

Om de waarheid hulde te doen, haasten wij ons op eene officiële wijze de zaak nader toe te lichten, 

waarvoor wij aan UwE. mits dezen in het eerstvolgend No. der Prov. Drentsche en Asser Courant 
beleefdelijk een plaatsje verzoeken. 

Ingevolge dat berigt zou genoemde heer Klein geen voorzanger kunnen zijn. Schrijven of opgever hiervan 

schijnt een vreemdeling te wezen op het gebied van de Israel. Eeredienst, daar hij, het spijt ons zulks te 

moeten zeggen, de vereischten in een voorzanger niet kan beoordeelen. Ingevolge de voorschriften onzer 
ceremoniële wetten is de heer Klijn  wel in staat aan alle vereischten naar behooren te voldoen.  

Verder “luidt het bericht” zou hij niet met algemeene stemmen zijn herkozen, dit is geheel onjuist. Er heeft 

vroeger geene verkiezing daaromtrent plaats gehad. ZE. kan dus bij gevolg niet zijn herkozen, wel 
verkozen. Ook is ZE. met algemeene stemmen van het kerk- en schoolbestuur beroepen, hetwelk qualitate 

qua daartoe bevoegd is, ingevolge de overeenkomst gesloten in eene gecombineerde vergadering van het 

kerk- en schoolbestuur van 23 September 1860, in tegenwoordigheid van den Weledel Z.G. heer Dr. D. 

Cohen, corresponderend lid der Hoofdcommissie tot de zaken den Israëlieten, Ressort Drenthe, en 
ingevolge de gesanktioneerde reglementen voor de N. 1 Ringsynagoge alhier. 

Aangezien de heer Klein nu alle gevorderde vereischten in zich vereenigt en de sijmpathie zoowel van de 

leeken als van het bestuur geniet, (een enkele opposant uitgezonderd) is ZEd. beroepen, en bij het 
schrijven dezes reeds in het bezit van het contact. 

Smilde, 20 April 1862       Eenige leden van het bestuur 


