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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 9 APRIL 1875

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
In de Prov. Drentsche Courant van heden staat een verslag van de Raadsvergadering te Smilde, op
den 3den April jl. gehouden.
In dit verslag wordt gezegd, dat ik zou verklaard hebben de benoeming tot lid van de plaatselijke
schoolcommissie niet te kunnen aannemen wegens mijn leeftijd en verwijderde woonplaats.
Dit is niet juist.
Ik heb gezegd, dat ik gedurende een groot gedeelte van mijn leven zoo menigvuldige eereposten heb
waargenomen, dat ik meen hierin aan mijn burgerpligt voldaan te hebben en vrijheid te hebben nu,
ook wegens het afgelegene van mijne woning van de kom der gemeente, waardoor het bezoek der
verafgelegen scholen te voet van mijn leeftijd te veel gevergd is, voor de benoeming te mogen
bedanken.
Evenmin is het juist wat men mij verder, bij de behandeling van een adres aan de Regeering om een
spoorweg Assen-Heerenveen via Smilde, laat zeggen omtrent den wensch van den voorzitter om
voor te stellen, dat de geprojecteerde lijn tot Lemmer worde doorgetrokken, en waarbij gewezen was
op de droogmaking der Zuiderzee.
Ik heb hieromtrent gezegd, dat ik meen dat de droogmaking van de Zuiderzee zich niet tot de
Lemmer zal uitstrekken en derhalve aansluiting van een spoorweg te Lemmer met de NoordHollandsche wegen altijd te water zou moeten geschieden; dat hiertoe de haven van Harlingen, als
altijd bevaarbaar, mij beter toeschijnt; dat, wanneer men in het adres den besproken weg tot aan zee
wilde hebben doorgetrokken, het mij voorkwam dat men liever op Harlingen of althans op beide
gemelde havenplaatsen moest wijzen.
Met verzoek deze verbetering van het verslag in uw geacht blad te willen opnemen heb ik de eer te
zijn
UEds. dw. dienaar,
Smilde, 7 april 1875.
P. VAN DER VEEN.
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Smilde, 9 April. Naar men verneemt heeft de heer H.A. Rebenscheidt, tot lid van het burgerlijk
armbestuur benoemd, zich die benoeming laten welgevallen, zoodat dat collegie eindelijk eens weer
compleet is.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 APRIL 1875

Huwelijks-kennisgeving
van
C.R. DE JONGE te Smilde
en
JANTJE SCHEPER van Diever.
Eerste afkondiging Zondag 18 April.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Getrouwd:

HELPRIG MULDERS van Smilde,
en
ELTJE BASTIAANS van Een,
die bij dezen hunnen DANK betuigen voor de vele belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Norg, 16 April 1875.

