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INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

In uw veel gelezen blad van 2 dezer No. 70 lezen wij een stukje, geschreven door een zich noemende 

Voorstander der Armen.  
Daar wij ook vermeenen te zijn voorstanders der armen, en tevens voorstanders van waarheid en 

billijkheid, zoo zoude het ons tot genoegen verstrekken, wanneer u konde goedvinden, deze 

teregtwijzing voor het publiek in uw geëerd blad te willen opnemen. 
Wij bakkers worden beschuldigd, de prijs van het brood te hoog te hebben gesteld, terwijl dezelve 

vergeleken wordt, met die van de Scheid in Drenthe; de voorstander der armen heeft hierbij zeker niet 

daaraan gedacht, dat in de gemeente Smilde, waaronder de Scheid behoort, slechts worden geheven 25 
plaatselijke opcenten op den Rijks-accijns, en daarentegen in de gemeente Ooststellingwerf, waaronder 

Appelscha behoort, 125 plaatselijke opcenten op den Rijks-accijns geheven wordt. Zoude des bakkers 

verdienste zoo groot wezen, dat hij deze meerdere opcenten op de koop konde toegeven? immers 

onmogelijk. 
De zetting in Smilde (Drenthe) regelt zich naar de Marktprijs der granen te Assen, de zetting te 

Appelscha (Vriesland) naar die van Leeuwarden, welke markten, door onderscheidene omstandigheden, 

op lang na niet beide gelijk dalen of rijzen, en waardoor de broodprijs, dan weder weinig dan weder veel 
verschilt. 

Dan nog noemt de schrijver niet de gemeente Smilde, maar juist alleen de zoogenaamde Scheid, waar 

slechts één bakker, en daar naast één winkelier woont. – De winkelier, aldaar wonende, verkocht eenige 

tijd, beneden den te Smilde vastgestelde prijs het brood; zijn buurman de bakker regelde zich daarnaar, 
eene niet regtmatige handelwijze, die nimmer kon worden volgehouden en daardoor dan ook reeds, zoo 

men zegt, heeft opgehouden te bestaan. Maar vragen wij, kunnen zich de bakkers in eene aangrenzende 

gemeente nu rigten naar zulk een neringstrijd tusschen twee elkander plagende buren? en eindelijk: 
Is voorstander der armen zekerlijk niet zeer accuraat bekend geweest, met de marktprijs der rogge, 

aangezien ook andere gemeenten in Vriesland, zich daarnaar gedragen, en zij steeds de broodprijs in 

verhouding, althans niet hooger hebben gesteld dan in de naburige gemeenten in Vriesland, steeds 
daarbij dezelfde basis volgende, als vroeger het plaatselijk bestuur, en is derhalve de fout, welke is 

aangewezen op de 30 Augustus jl. te zijn begaan, eene formele onwaarheid. 

Wij billijken het goede doel, dat de voorstander der armen, met zijn schrijven beoogt, doch raden hem 

aan in het vervolg wanneer hij zich ter neder zet tot een berispend geschrijf, eerst de zaken beter en van 
naderbij te onderzoeken; en onpartijdiger te oordelen. 

Appelscha, 6 September 1854                                                                      De bakkers, 

                                                                                                                                            D.M. STELWAGEN 
                                                                                                                                             S.K. HOOGEVEEN 

                                                                                                                                             G.J. JANSMA 
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Smilde, 14 Sept. De zanglust schijnt te Smilde weder te ontwaken. Niet alleen is er en ’t begin dezer 

week eene zangschool opgerigt, maar ook kunnen wij meedeelen, dat de werkende leden van ’t alhier 
gevestigde muzijkgezelschap zangoefeningen houden, om op de aanstaande concerten het instrumentale 

met het vocale af te kunnen wisselen. 
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Smilde, 21 Sept. Onze najaarsmarkt, gisteren gehouden, was vrij druk bezocht. ’t Getal runderen was 

niet bijzonder groot, maar zij werden voor goede prijzen verkocht. Schapen, geiten en varkens waren 
zeer veel aangebragt, waarvoor  en inzonderheid voor varkens hooge prijzen werden bedongen. 

Intusschen blijft het bejammeren dat onze markt altijd gelijk met die te Meppel invalt. 


