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DINSDAG 11 SEPTEMBER 1883

Ingezonden stuk.
Harddraverij “Smilde”.
Sta mij, geachte redacteur, s.v.p. een plaatsje af in uw geëerd blad, om aangaande bovenstaande
eene opmerking? neen! een aanmerking te maken, om eens de onheusche handelingen der
commissie bekend te maken, opdat het publiek kan oordeelen of mijne woorden te sterk zijn
uitgedrukt ja of neen.
Ik was ooggetuige der laatste ritten tusschen de paarden van den heer Dooper te Balk en dat van den
heer Raangs te Adorp en …. hoe nu de keurmeesters nog een derden rit konden of wilden eischen is
mij een raadsel,
Er werd immers door de keurmeesters, de hier alleen beslissen, geseind, dat eerstgenoemd paard
gewonnen had; zij constateerden dus ’t feit, dat genoemd paard de prijswinner was.
Stonden die keurmeester zoo op hun woord, dat zij zich door de driftige uitdrukkingen van den bij
draverijen bekenden Wiebe de Boer lieten begeesteren? hun ja in neen veranderden en prijs en
premie als niet gewonnen beschouwden en inhielden.
Zulke handelingen, spruiten zij voort uit onkunde, hebt dan medelijden met de commissieleden en
roept hun toe “Oh! sancta simplicitas” (heilige eenvoudigheid); is echter dit feit een gevolg van de
“buitenissigheid” van een enkel lid, die schreeuwen kan, meer niets, dan zeker is ’t treurig. Dan
moet en zal protest aangeteekend worden, dan moet de eigenaar van ’t paard, dat het hardst liep, in
’t gelijk worden gesteld, die nu beleedigd is geworden èn door de commissie “en corps” èn door één
der leden persoonlijk, die, wijl D. in de feesttent tot het publiek sprak, de kapel tot spelen dwong.
Dooper’s paard was (zoo zei men) in een anders baan geweest, doch dit is o. i. nog geen reden om
iemand het recht te geven, ’t spreken van D. te verhinderen op een lage wijze.
“Alles is in de beste orde afgeloopen” lees ik zoo juist in uwe courant van heden. M. de R.: echter
de gemoederen van velen waren onrustig, en hadden die velen zooveel? verstand aan den dag gelegd
als de feestcommissie toonde te hebben, zeker zou de feestvreugde dan verstoord zijn. Vooral de
Friezen waren over dit feit zeer verontwaardigd en met hen veelen uit ’t landschap.
S…..
VERITAS.
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Trof mij voor ruim negen weken de gevoeligste slag mijns levens door het overlijden mijner innig
geliefde Echtgenoot, heden overleed ten huize mijner schoonouders te Bakkeveen mijn jongste
zoontje JAN, in den ouderdom van vier maanden.
Norgervaart, 8 September 1883.
J.J. TERPSTRA.
Algemeene kennisgeving.
Kennisgeving.
Ter Gemeente-Secretarie van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van JAN
HOLST te Bovensmilde, om in het perceel wijk A, No. 346, eene Slachterij te mogen oprichten.
Op Dinsdag den 25sten September 1883, des morgens ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize
gelegenheid worden gegeven om tegen hert oprichten dier inrichting bezwaren in te brengen en deze
mondeling en schriftelijk toe te lichten.
Smilde, 11 Sept. 1883.
Burgemeester en Wethouders van Smilde:
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
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Smilde, 12 Sept. Schoon het klachtenboek betreffende het bovenpand der Drentsche hoofdvaart
reeds een beduidenden omvang heeft verkregen, meenen we toch, dat het volgende feit er nog wel
een plaatsje mag beslaan. Een schipper vertrok eergistermorgen in de vroegte met zijn vaartuig van
de Veenhoop, om zich naar het Noordwillemskanaal te begeven. Het schip lag vóór 3½ en achter 3¾
voet diep. Gisterenmiddag, dus na anderhalven dag van onvermoeid zwoegen en sloven, was de man
een uur gaans gevorderd. De toestand is inderdaad boven alle beschrijving slecht en verbetering is
zóó dringend noodig, dat ze niet lang meer uitblijven kan, indien men Drente’s hoofdkanaal niet
totaal wil doen verzanden.

