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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 8 FEBRUARIJ 1875

Ingezonden stuk.
Te Bovensmilde circuleert het onderstaand adres, reeds door 42 ingezetenen onderteekend:
Aan
den Raad der gemeente Smilde.
Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, ingezetenen van Bovensmilde:
dat zij met diep leedwezen hebben vernomen, hetgeen door den heer Hoogerbrugge in de jongste
raadsvergadering is gesproken omtrent hun onderwijzer Kalverkamp;
dat zij door stil te zwijgen niet gaarne den schijn op zich zouden willen laden van ook maar eenigzins
in te stemmen met de hun inziens ongegronde meeningen van den heer Hoogerbrugge;
dat zij het integendeel op hun weg achten, naar aanleiding van het door den heer H. aangevoerde, den
Raad te betuigen, dat zij uiterst tevreden zijn over het degelijk onderwijs, ’t welk hun waardige
onderwijzer gedurende ruim 34 jaren in de Bovensmilde heeft gegeven;
dat zij met leedwezen zouden zien, dat de heer Kalverkamp nu reeds zijn nuttigen werkkring verliet,
waarin hij tot dusverre zoo naauwgezet en trouw heeft gearbeid;
dat zij innig overtuigd zijn, dat de nog altijd degelijke man zelf wel den tijd zal kennen, wanneer hij
moet heengaan;
dat het hun innig leed zou doen, dat de waardige man op aandrang van buiten een ambt zou moeten
verlaten, dat hij met zooveel toewijding lange jaren heeft waargenomen;
redenen waarom ondergeteekenden den Raad met vorigen eerbied verzoeken
dat het den Raad moge behagen
maatregelen te nemen om de
gekrenkte eer van den heer Kalverkamp
te herstellen.
’t Welk doende enz.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 FEBRUARIJ 1875

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Na inzage van de notulen van den Raad der gemeente Smilde dd. 23 December 1874 en 18 Januarij
1875 is het de plaatselijk schoolcommissie alhier gebleken dat de verslagen van die vergaderingen,
welke opgenomen zijn in de Drentsche en Asser Courant van 29 December 1874 en 22 Januarij
1875, wat betreft het gesprokene voor het schoolwezen alhier, vele onwaarheden behelzen, daar toch
in die verslagen den heer Hoogerbrugge woorden worden in den mond gelegd, welke bepaald niet
door dien heer zijn gesproken. Tevens vermeent de plaatselijke schoolcommissie bij dezen, openlijk
op te moeten komen tegen het vermoeden, als zoude de plaatselijke schoolcommissie het initiatief
hebben genomen tot het ontslag van de hoofdonderwijzer G.A. Kalverkamp.
Met opname dezer regelen zult gij mijnheer de redacteur verpligten
de plaatselijke schoolcommissie te Smilde:
H.C. PRINS, voorzitter,
E.P. AUWERDA, secretaris.
Smilde, 5 Febr. 1875.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 11 FEBRUARIJ 1875

45jarige Echtvereeniging
VAN
HENDRIKUS BLOMBERG
EN
GRIETJE POMPER

Smilde, 7 Februarij 1875.
Hunne dankbare kinderen.

