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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 JUNIJ 1879 
 

 
-vervolg van blad 1879h 

Aan het bestuur en den Raad der gemeente Smilde. 

Mijne Heeren! 

“Den 9 Mei e.k. zal ik door verhuizing naar Assen deze gemeente verlaten en niet meer zijn 

ingezeten van de Smilde, derhalve ook niet langer lid van den raad. 

Mijnheer de voorzitter! 

Ik kan niet weggaan zonder een woord tot afscheid.  

Het grootste en voor mij belangrijkste gedeelte van mijn leven heb ik hier doorgebragt. 

Ik heb de Smilde gekend als een van onze aanzienlijkste veenkoloniën; - sedert -  toegenomen in 

bevolking en ontwikkeling – streeft zij nu de uitstekendste landbouwkoloniën op zijde. 

In velerlei betrekkingen mogt ik medewerken om deze ontwikkeling te bevorderen; ook als lid van 

den Raad, - overal en steeds heb ik welwillendheid en ondersteuning ondervonden, ook van U, Mijne 

Heeren! 

Hiervoor zeg ik hartelijk dank aan allen met wie ik de eer had zamen te werken, bijzonder aan U. 

Aller arbeid tot heil der gemeente zal zeker voortdurend welslagen. met warme belangstelling in den 

bloei en de welvaart van Smilde, hoop ik die steeds te zien toenemen. 

Ik, ook mijn gezin, wij hebben dagen van lief en van leed hier doorgebragt, altijd hebben wij 

deelneming en vriendschap ondervonden. Het is met weemoed dat wij deze plaats verlaten! en het 

herdenken aan de ontvangen bewijzen van toegenegenheid zal ons altijd eene aangenamen 

herinnering blijven. Wij hopen dat ook de Smildigers van ons een gunstig aandenken zullen 

behouden. 

Moge jeugdige kracht bij mijn goeden wil mijne plaats onder u, Mijne Heeren! innemen. 

Neemt de betuiging van hoogachting aan waarmede, ik blijf het oud-lid van den raad, 

(geteekend) P. VAN DER VEEN.” 

Smilde, 7 Mei 1879. 

2. Worden goedgekeurd eenige voorstellen tot het doen van af- en overschrijvingen op de 

gemeentebegrooting voor 1878 en op de begrooting van het burgerlijk armbestuur over dat jaar. 

3. Tot hulponderwijzer aan de openbare school er Kloosterveen wordt benoemd de eenige sollicitant 

J. Koch te Veenhuizen, met bepaling om de tijd van in functie treding over te laten aan het 

dagelijksch bestuur. 

4. Na eenige mededeelingen van den voorzitter worden burg. en weth. gemagtigd tot aankoop van 

een stuk grond voor een begraafplaats voor Bovensmilde. 

5. Op het adres van K.A. van Es, aannemer te Oosterwolde, die uitbetaling verzoekt van de 

ingehouden f 300 wegens boete voor te late oplevering van het post- en telegraafkantoor, wordt, op 

voorstel van den heer Hoogerbrugge, met 5 tegen 4 stemmen, afwijzend beschikt. 

Het dagelijksch bestuur had voorgesteld om de helft der boete in te houden en dus nog f 150 uit te 

betalen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 JUNIJ 1879 
 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

De ondergetekende, nota genomen hebbende van uwe verontschuldiging, voorkomende in uwe courant van 5 

Junij jl., meent daarop openlijk te moeten repliceren: dat hij, bij het onvermeld laten van zijn naam in uw 

verslag van het feest ter inwijding van den Dierentuin, allerminst heeft gedacht aan een acces van slaperigheid, 

waardoor de steeds zoo wakkere redacteur zou zijn overvallen. Immers in het korte verslag bleef niet alleen zijn 

naam, maar ook die van andere sprekers onvermeld, maar bovendien heeft de ondergeteekende zich geene 

openlijke melding voorgesteld van de weinig door hem gesprokene woorden, waartoe hij zich de vrijheid 

veroorloofde, alleen om te voldoen aan een oogenblikkenlijk opwellend gevoel van billijkheid jegens de leden 

van het bestuur voor den volhardenden ijver, waarmede zij zich van hunne bezwaarlijke taak hadden gekweten 

en die zich thans in veel zagen teleurgesteld door de onverbiddelijke tegenstribbelingen van de anders zoo 

alverzorgende moeder natuur. 

Moge intusschen het door de directie, geassisteerd door de finantiëel verloskundige hulp van Assen’s 

ingezetenen, met zooveel worstelingen ter wereld gebragt pleegkind in voorspoedigen groei en bloei blijven 

toenemen, dat is en blijft de wensch van   uwen bestendigen lezer 

G.B. ’T HOOFT. 

Smilde, 6 Junij 1879. 

 


