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DONDERDAG 25 JUNI 1885 
 

 
Smilde, 22 Juni. Het turfgraven is weder voor een jaar geëindigd en daarmede de grootste verdienste 

voor de veenarbeiders. Andere werkzaamheden zijn hier nu nog wel in het land, maar toch 

vertrekken sommigen naar den Frieschen hooiboer, om hem met sikkel en zeis behulpzaam te zijn, 

want gras is er in overvloed. In het naburige Appelscha hebben de meeste turfgravers huis en erf 

verlaten, om zich gedeeltelijk naar “Westert” te begeven tot hetzelfde doel en ook anderen om elders 

werk te zoeken, want in hunne woonplaats is alleen iets te verrichten voor de vrouwen, die zich 

dagelijks onledig houden de turf te droogen, terwijl voor het mannelijk personeel de hulpbronnen 

van verdienste geheel zijn opgedroogd. De oorzaak van dezen alles behalve gunstigen toestand 

aldaar is de weinige ontginning van ondergrond tot land, waarop zich slechts enkelen toeleggen en 

dat weinig belovend is voor de toekomst. 

 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Vergun mij nog een enkel woord naar aanleiding van het schrijven van de heeren A., B., C. en den 

Bestendigen lezer. 

De een noemt mijn schrijven nuchter en onsamenhangend, de ander doemt het voor de snippermand. 

Ik erken, mijnh. de r., dat ik niet zulke bloemlezingen kan leveren als bovengenoemde heeren 

hebben gedaan; ze waren met één woord keurig, ja prachtig! Men kon zoo proeven, dat ze afkomstig 

waren van personen, voor wie de schoolkwestie het biezenkistje heet, waarmede zij den vetten Nijl 

zijn komen afzakken en van daar dat zij, onder welken vorm ook, van niets liever hooren. 

Mijnheer de redacteur, mochten er soms nog meer dergelijke aanzoeken bij u komen, waardoor het 

voor u moeielijk wordt aan mijn verzoek te voldoen, wees dan s.v.p. zoo vriendelijk de nommers, 

waarin stukken van de heeren Jansen en Nierstrasz voorkomen, mij niet toe te zenden. 

En hiermede, onder dankzegging, basta! 

Smilde,           UEds. dw., 

23 Juni 1885.           P. 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Nu P. in zijn antwoord, opgenomen in uw blad van heden, beslist, geheel overeenkomstig 

ons vermoeden, dat hij bij de zaak in quaestie een partijdig persoon is, voegt het hem ter 

wille der betamelijkheid te zwijgen. Het woord is nu aan den heer ds. Nierstrasz, die naar 

onze meening zonder hulpe wel in staat is om den heer Jansen te antwoorden – en toch niet 

gaarne gewonnen spel zal geven. 

Zwijgen zou nu toestemmen zijn! 

Hoogachtend,         uw dierbaren, 

A.B.C. 

Logement “De Veenhoop” 

TE SMILDE. 

WORDT DADELIJK GEVRAAGD: een DIENSTKNECHT, die goed met paarden kan omgaan en tevens 

goed kan melken.   

          WIND. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 JUNI 1885 
 
Bovensmilde, 29 Juni. Twee landbouwers alhier hebben ieder een beste koe moeten afmaken, wijl 

die dieren, door een zonnesteek getroffen, totaal razend waren geworden. 


