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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 AUGUSTUS 1885 
 

Grietmansbrug – Smilde. 

De COMMISSIE uit de onderhoudplichtigen van bovengenoemde Brug geeft aan de mede 

onderhoudplichtigen kennis, dat het Kohier van Omslag van de 6den tot en met den 12den Augustus 

a.s. ter inzage ligt ten huize van den Heer P.J. KRAMER, Secretaris der Waterschappen. 

Dat na den 12den Augustus per quitantie over de gelden zal worden beschikt. 

Smilde, 1 Augustus 1885.  De Commissie: E.J. TONCKENS, J.W. DE VRIES en M.A. HOOGERBRUGGE. 

Op Vrijdag 7 Aug. 1885, 

namiddags 2 uur, zal, ten verzoeke van den Heer Dr. H. HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN te Assen, 

worden verkocht: 

Een kamp AARDAPPELEN 

op het landgoed “Het Witterholt” te Bovensmilde. 

Aanwijs doet LAMMERT POOL aldaar.     A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 4 AUGUSTUS 1885 
 
Smilde, 2 Aug. Wegens periodieke aftreding van de heeren H. Elshof en J. Bloemendal Lz.  als leden 

van den kerkeraad der Isr. gemeente alhier had eene stemming plaats. De hh. H. Elshof en J. 

Bloemendal Lz. werden herkozen met volstrekte meerderheid respectievelijk met 15 en 14 stemmen. 

Wijders verkregen de heeren M. Bloemendal, S. Polak en I. van Esso ieder één stem. 

Ingezonden stuk. 

Den heer J. Nierstrasz te Smilde. 

De lippen des zots komen in twist. 

Salomo. 

Naar aanleiding van uw schrijven in de Prov. Dr. en Asser Crt. dd. 27 Juli ll. het volgende: 

Gij zegt: 

“O zeker, liefde en eendracht prediken en bevorderen, dat moet ik, dat wil ik, en ik hoop en wensch 

het te doen met alle kracht. 

Zoo wordt ons het recht ontzegd, dat ieder advocaat, ieder doctor, ieder schoolmeester enz. behoudt. 

Even weinig als een schoolmeester kan een predikant neutraal zijn.” 

Ik cursiveer.  

Het woord schoolmeester is een scheldwoord geworden. Natuurlijk is dat een prediker der liefde en 

eendracht, als gij zegt te zijn, onbekend: anders toch zouden theorie en practijk, blijkens het 

bovenstaande, bij u niet in tegenspraak zijn. 

Doe er uw voordeel mee.        X. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Door afwezigheid kwam mij eerst heden uw geëerd blad van Woensdag 29 dezer in handen en na 

kennisneming van een bericht uit Smilde achtte ik mij verplicht daarop te antwoorden, teneinde aan 

onware geruchten en verkeerde opvattingen een einde te maken. Geen conclave of geheim overleg met 

den kerkeraad, van wien ik geheel vreemd ben, heeft mij doen afzien van verdere voorstellen, om het 

beheer der kas ad pios usus van de provincie over te dragen aan de gemeente Smilde, maar gelijk ik in 

de Staten-vergadering van 9 Juli jl. gezegd heb, het rapport der commissie, benoemd in 1849, welke  

haar rapport in 1851 heeft uitgebracht en die daarin ten slotte zegt: “Dat de commissie, op grond van 

art. 28 der algemeene conditie, tot de overtuiging is gekomen, dat werkelijk deze kas ten behoeve der 

kolonie Smilde is gedestineerd geworden, en dat de commissie de eer heeft mede te deelen, dat 

namelijk de kas ad pios usus terecht steeds uitsluitend ten behoeve van de kolonie Smilde is 

aangewend geworden en dat zij (de commissie) verneemt, dat zij ter beschikking van de provinciale 

autoriteit, voor zooveel der gelegene tijd, de hoeveelheid van de subsidiën, personen of corporatiën 

aangaat, zal moeten blijven bestemd voor de kolonie Smilde, voor zooveel betreft Kloosterveen en 

Hijkersmilde.” 

De conclusie van dat rapport en het verdere onderzoek der stukken betreffende de kas ad pios usus, dat 

heeft mij en dat alleen tot de overtuiging gebracht, dat de administratie der kas is in de rechte handen 

en de kas zelve op de juiste plaats. en dientengevolge mocht ik niet anders handelen dan ik gedaan 

heb.  

Onder dankzegging,         Uw dw. dr., 

Smilde, 1 Aug. ’85.        M.A. HOOGERBRUGGE. 


