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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 MAART 1881 
 
Smilde, 16 Maart. We hadden het genoegen hedenavond den heer Adriana, predikant te 

Noordwolde, te zien optreden als spreker in de afdeeling “Smilde” van de Ned. Protestantenbond. 

De zaal van de wed. J.K. Homan was goed bezet. Na eene kleine schildering, die ons verplaatste 

naar den tijd, dat de groote Luther zijne taak volbragt, bragt spreker tot ons den man, die twee en een 

halve eeuw later sprak: Gij (Luther) hebt ons bevrijd van den dwang der priesterheerschappij; maar 

wie zal voor ons den letterboei verbreken? 

De man, die deze woorden uitte, was Gatthold Efraïm Lessing, in ’t begin der achttiende eeuw 

geboren in een klein Saksisch dorpje. De heer Adriani gaf ons eene schets van Lessing’s leven; we 

zagen den grooten Duitscher op de godsdienstschool, gesticht door Maurits van Saksen, eene school, 

waar 25 uur per week enkel aan het godsdienstonderwijs werden gewijd. Later vertrok Lessing naar 

de universiteit te Leipzig, waar hij zijne theologische studiën verder voort zou zetten. Hoe vurig 

zijne ouders dit ook wenschten, predikant is Lessing nooit geworden; wel een apostel der 

verdraagzaamheid; wel de groote dichter van het beroemde “Nathan der Weise”, van welk drama de 

heer Adriani in korte trekken een overzigt gaf. 

Van het begin tot het einde werd de spreker uit Noordwolde met de grootste aandacht gevolgd, en 

we maken ons tolk van allen, die hem hoorden, indien we den wensch te kennen geven den heer 

Adriani schielijk eens weder hier te mogen zien.  

Evenals de vorige maal werden ook thans weder door een zangkoor onder de leiding van den heer 

Spier eenige liederen ten beste gegeven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 14 MAART 1881 
 Smilde, 11 Maart. Toen gisteravond de echtgenoote van den heer N. van Dam de bleek wilde 

binnenhalen, bleek het, dat een ander haar voor was geweest. Alles was verdwenen. De politie doet 

onderzoek. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 MAART 1881 
 

Smilde, 14 Maart. Toen gisternacht omstreeks 1 uur J. Lassche en zijn gezin in diepe rust waren, 

werd er door eenige jongelieden op de deur  geklopt, te kennen gevende, dat zij er in wilden en nog 

een borrel hebben. J. Lassche voldeed daaraan niet, maar bleef op bed liggen. De jongelui namen 

toen de vrijheid de achterdeur open te breken en in de gelagkamer de lamp op te steken, waarop J.L. 

en zijne vrouw, dit vernemende, onmiddellijk van bed sprongen, waarna de jongelui het hazepad 

kozen. Zij bleven echter achter de woning van J.L. nog spectakel maken. 

Naar men verneemt moet op dat oogenblik onze veldwachter G. Hogenberk, die daar voorbijging, 

het leven achter de woning van J.L. vernomen hebben. Hij moet zich toen met een en ander in kennis 

hebben gesteld en de namen der jongelui opgeschreven hebben. Er zal, naar ons oordeel, van die 

baldadigheid wel behoorlijk proces-verbaal opgemaakt worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 16 MAART 1881 
 

Smilde, 14 Maart. Ondanks den hoogen waterstand in de hoofdvaart worden de schepen gestadig 

door ondiepten tegengehouden. Hedenmorgen geraakten twee vaartuigen, die elkander moesten 

passeeren, weder vast. De verzanding schijnt in den laatsten tijd verbazend toegenomen; worden 

geene afdoende maatregelen genomen ter verbetering van den staat van zaken, dan zal onze 

hoofdvaart weldra een kanaal zijn, waarin slechts kleine schepen zich kunnen bewegen. 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend aan: Hk. Klok, J.H. Wind, P. de Vries, J. Meilof, L. 

Hovingh, H.J. Denneboom, J. Brands, J. Visscher, H. Veldman, Johs. Westerhof, Wed. A. Edel, T.J. 

Meijer en H. Hofman, dat zij hunne Patentbladen, voortvloeijende uit het 3de kwartaals register der 

Patentpligtigen, van de dienst 1880/81, van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met 16 

tot en met 19 Maart 1881. 

BOELKEN, Burgemeester. 


