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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 20 JUNI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

U moet weten, dat elken morgen UEds. geëerd blad op mijn ontbijttafel ligt, en wordt het gemist, 

dan schijnt het alsof mijn maag van streek is, en zoo gaat het niet alleen met mij, maar ook met 

mijne echtgenoote; alleen wanneer er stukken in voorkomen òf van meester Jansen in Harlingen òf 

van dominé Nierstrasz alhier, dan is onze gansche dag bedorven. Want van de schoolkwestie heeft 

ieder, tot welke richting hij ook behoort, zijn bekomst, te meer nu door de hoogere collegiën naar 

het middel gezocht wordt, om die kwestie voor goed van de baan te brengen. 

Het is bijna ongelooflijk, dat er in Assen menschen gevonden worden, die den heer Jansen kunnen 

aanzetten om dat langdradig geschrijf weer op te vatten, waarin eigentlijk de kwestie niet wordt 

aangevoerd; want wie het stuk van heden leest en den heer Jansen niet kent, zou denken: 

dat is zeker een oud-Catechiseermeester. Het is met één woord een bijbellezing, waarin de liefde aan 

anderen gepredikt wordt, terwijl men haar zelve met den vinger niet aanroert. Mijnheer de redacteur! 

ik heb slechts één verzoek: indien de heeren Jansen en Nierstrasz lust en roeping blijven gevoelen 

op die wijze den strijd voort te zetten, neem dan de vrijheid drie-vierde gedeelte van de stukken af te 

knippen en ze slechts éénmaal per jaar op te nemen, daar ik vrees, dat anders mijn maag geheel van 

streek raakt. 

Onder dankzegging,         uw dw. dr.,  

Smilde, 18 Juni 1885.          P. 

Klaver, Topgras en Naweide 

te Smilde op Donderdag 25 Juni 1885 

te Smilde publieke verkoop: 

1e. des namiddags te 4 uur, ten huize van HENDERICUS DE VRIES aan de Norgervaart, van: vier 

kampen op stam staande KLAVER op plaatsen 6 en 7 in het 6e blok, noordwestzijde der hoofdvaart te 

Smilde, ten verzoeke van den heer JAN WIETSES DE VRIES te Smilde; 

2e. des namiddags te 6 uur, ten huize van J.H. WIND, van: 

a. twee kampen op stam staande KLAVER op plaats 14 in het 5e blok aan de noordwestzijde der 

hoofdvaart te Smilde, ten verzoeke van den Heer Johannes Vennik, Schipper te Smilde; 

b. twee kampen TOPGRAS met NAWEIDE achter de woning van Verkooper te Smilde, ten verzoeke 

van den heer J.L. POSMA te Smilde; 

c. een hectare op stam staande KLAVER op het Landgoed “Paasloo” aan de Suermondswijk te 

Smilde, waarvan inlichting is te verkrijgen bij J. DIJKSTRA, Veenbaas te Smilde, ten verzoeke van 

den Heer H. S. GRATAMA te Assen.      Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 JUNI 1885 
 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Naar aanleiding van eenige ingezonden zinnen uit Smilde, geteekend P., in het nummer uwer 

courant van heden, dat ongelukkig – om de ellendige strekking – onze aandacht niet is ontgaan – het 

volgende: 

Gaven inhoud en vorm van dat stukje niet de overtuiging, dat wij in den samensteller iemand 

aantreffen, wien het te doen is, om een mensch (*) van een edel karakter, verre verheven boven de 

nuchtere gedachten van P. ( zie zijn stukje), bespottelijk te maken, zoo mogelijk verachtelijk voor te 

stellen, wij zouden het niet wagen, deze regelen tot u te richten. maar overtuigd als wij zijn, dat de 

afstand tusschen den heer Jansen en P. grooter is, dan die tusschen den heer Nierstrasz en . . . P., en 

deze zich blijkbaar, in het volle besef zijner eigenwaarde, geroepen acht, zijn plaatsgenoot (den 

aanvaller) te redden uit de handen van den aangevallene, die zich op ruiterlijk wijze verweert en 

bovendien eene zaak, ieders aandacht waardig, de opvoeding, in bescherming neemt – vleien wij ons 

met het denkbeeld, dat gij ook dit stukje waardig acht in uwe courant op te nemen, verzekerende – ’t 

spijt ons voor P. – dat de velen, die sedert Maart van dit jaar met ons spraken, verklaarden, zonder 

onderscheid, met genoegen den strijd tusschen de hh. N. en J. na te gaan. 

Ook wij lezen hunne artikelen gaarne en hebben daarom, als lezers van uw blad, één verzoek, n.l. 

dit: Niets van de stukken, welke nog mochten komen, “af te knippen”. 

Hoogachtend         Uw dw. dr., A.B.C. 

(*) Wij kennen den heer Jansen persoonlijk. 


