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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 DEC. 1873 
 

 
- vervolg van blad 1873z2 

Gij geeft zeer hoog op van de kosten van onteigening; waren - en ik roep hier den waarnemenden 

burgemeester tot getuige - waren die niet aanzienlijk beneden de waarde van de onteigende goederen? 

En heb ik zelf niet betaald de kosten van vervoer van ’t lijkje naar het daarvoor bestemde 

ziekenhuisje? Betaalde ik niet het doodkistje, de grafstede en de begrafeniskosten? En heb  ik 

daarvoor teruggave verlangd? 

De kosten van ’t verbranden van ’t beddegoed en andere goederen van mijn kindje, die nog al wat 

hoog gerekend moesten zijn, heb ik niet betaald. Ze zijn ook niet van mij gevorderd. Is dat misdrijf? 

En heb ik het geplaagd? 

De heer waarnemend burgemeester heeft mij in mijn ongeluk met deelnemende humaniteit 

behandeld; ik betuig hen mijne erkentelijkheid; en u, mijnheer, wensch ik van harte toe, dat 

menschelijk, dat eenmaal vaderlijk gevoel in u moge ontwaken; maar ook dat gij nimmer moogt 

ondervinden, hoe grievend voor ’t vaderhart de gevoellooze spot is, bij ’t verlies van een dierbaar 

kindje. 

En nu, mijnheer, ik kon niet nalaten u dezen te schrijven, ’t is mijn eerste, ’t zal zeker mijn laatste 

zijn. 

Smilde, 14 December 1873. 

C.R. DE JONGE. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 DEC. 1873 
 
+ Smilde, 13 Dec. Als een zeldzaam voorbeeld van levenskracht en vlijt op gevorderden leeftijd 

mogen we melding maken van den timmerman en smid Jannes Nijboer te Hoogersmilde. Bijna drie 

en tachtig jaren oud maakt Nijboer in een betrekkelijke korten tijd nog een nieuwen wagen. ’t Hout 

daartoe benoodigd wordt doorgaans ter bestemder tijd door hem zelven geveld, gezaagd en gekloofd. 

Wanneer een wagen met raderen en al door hem gereed is gemaakt, brengt Nijboer dien naar zijne 

kleine smidse en spoedig daarna is hij door dezelfde handen op voldoende wijze besmeed. Onder al 

deze werkzaamheden is de oude man met ontbloote  borst en blootshoofds zoo ijverig in de weer alsof 

hij pas drie en twintig was. Hij verkeert altijd in tevredene gemoedsstemming. Na geëindigd dagwerk 

kan men de grijsaard doorgaans in zijne woning met een vaste duidelijke stem een hoofdstuk uit den 

Bijbel hooren lezen. Weinigen doen ’t hem zoo na. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 DEC. 1873 
 
+ Smilde, 19 Dec. De leden der rederijkerskamer “Nut en Vermaak” alhier gaven Woensdag en 

Donderdagavond jl. ten huize van den heer Wind hunne voor dezen winter eerste openbare 

voorstelling. De opgevoerde stukken: “Een bankbillet van duizend gulden”, “ Het kind van den huize” 

en “Ik ben naar het Vondelsfeest geweest”, werden flink gespeeld. De keuze van het laatste stuk 

vonden we echter minder gelukkig. Wij brengen echter gaarne lof aan de wijze, waarop 

onderscheidene rollen, daaronder niet te vergeten de damesrollen, werden vervuld. De spelers 

oogstten dan ook van het publiek welverdienden bijval in. 

Wij danken de leden der rederijkerskamer “Nut en Vermaak” voor de genotvolle avonden, zie zij ons 

verschaft hebben en koesteren den wensch, dat zij spoedig weder eene voorstelling mogen geven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 DEC. 1873 
 
+ Smilde, 22 Dec. In plaats van de aftredende leden, de heeren H. Klok en K. v.d. Meer, zijn bij de 

Chr. Geref. gemeente alhier als kerkvoogden benoemd de heeren J. Posma en G. Nuis. 


