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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 SEPTEMBER 1867 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

De ondergeteekende, Logementhouder te Smilde, vraagt aan eenige Bosmannen, die in de Courant van de 

21sten Sept. jl. zoo onbepaald een verzoek aan den Logementhouder te Smilde doen, wie die hier bedoelde 

logementhouder is; hij voor zich verklaart, dat zulks bij hem geheel onbekend is.  

          J.H. WIND  

         logement de Veenhoop 

(Een ander logementhouder op de Smilde verzocht terzelfden zake de zich uit valschheid noemdende 

Bosmannen, de waarheid hulde te doen en geen leugentaal op de disschen. 

Hij wil dat zij de daadzaken, zo ze zijn gebeurd, bekend maken, na eerst gelezen te hebben: Lucas 23 vers 

34.) 

BAGGER- EN SPONTURF 

Uit de Veenderijen van den Heer EEKHOUT te Smilde, is te bekomen beste zwarte BAGGER à f 2,65 de 

1000 stuks, beste zwarte SPONTURF à f 2,40 de 1000 stuks. Te bevragen en te bestellen ook bij den 

Veenbaas G. GERREKES te Smilde, waar mede te bekomen is MACHINALE TURF à f 1,45 de 1000 stuks. 

Alles voor die prijzen te leveren in de kolk te Assen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1867 
 
Ds. J.B. Schutze te Roden heeft het beroep van Smilde aangenomen. 

INGEZONDEN STUKKEN 

 Mijnheer de Redacteur! 

Vergun mij een plaatsje in Ueds. geëerd blad, ten einde mijne adhesie te schenken aan de ontboezeming 

van den Smilder berigtgever (zie de courant van 17 Sept. ll.), dat er aan den onwettigen toestand een einde 

kome!! 

Ik geloof evenwel, mijnheer de berigtgever! dat Ued. wat al te voorbarig zijt geweest met die kwestie 

onder de onwettige te rangschikken. Naar mijn oordeel had UEd. voorzichtiger gehandeld, deze onder de 

categorie van muggen-uitzuigen en kemels-inzwelgen te plaatsen. 

En zeker zult UEd. het mij gewonnen geven, dat de vrienden van den vorigen leeraar dezer gemeente een 

betere spreuk tot zijne nagedachtenis hadden kunnen bedenken, dan deze woorden: “de man was niet meer 

op de hoogte van zijn tijd. Hij wist geen onderscheid meer tusschen wettige en onwettige handelingen.” 

Niets meer en niets minder zeggen de vrienden, in het protest, aan het Classicaal Bestuur gerigt. 

Mij dunkt, voor eene ruime 46jarigen dienst is dat oordeel en vooral van vrienden, hoogst af te keuren. Ik 

voor mij ten minste, en ik twijfel niet, mijnheer de berigtgever! of UEd. zult hetzelfde beamen, wensch 

van zulke vriendencritiek verschoond te blijven. Ik hoop dat de eerwaarden grijsaard bij ’t Classicaal 

Bestuur eene betere uitspraak, over zijne handelingen in dezen, zal te beurt vallen. 

Maar mijnheer! is het u waarlijk ernst, om den onwettige toestand op gebied van Kerk en School in onze 

gemeente te zien ophouden, kom! dan de handen inéén geslagen, de gegevens ter tafel gebragt, uw naam 

openbaar gemaakt en gezamenlijk gestreden voor regt en wettigheid. 

Ik zal niet terugdeinzen, daar ik geen duurder pligt ken, dan voor regt en geregtigheid, maar met op visier 

op te treden. 

Smilde,           O. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 SEPTEMBER 1867 
       

  Er zijn komen aanloopen 

2 ZWARTEBONTE JONGBEESTEN, bij H. HOLST te Smilde. De eigenaar kan ze daar terugbekomen tegen 

betaling van advertentiekosten en schadevergoeding. 


