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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 AUGUSTUS 1867 
 
+ Smilde, 21 Aug. Heden is uit het vroeger opgemaakte 12tal van predikanten het volgende 6tal 

geformeerd: Buiter te Boven-Smilde, Callenbach te Gaastmeer, Ploos van Amstel te Anjum, Schultze 

te Roden, Speckman te Gasselternieveen en Willinge te Niehove. 

Smilde. 

Op Woensdag den 28 Augustus, des middags te 3 uur, zal op het land publiek worden verkocht: 

½  kamp BOEKWEIT, op stam staande in het 2
e
 Blok Noordwestzijde der Hoofdvaart te Smilde, en 1 

kamp op stam staande HAVER en AARDAPPELEN op de Krommewijk, ten verzoeke van A. PIEST. 

        Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 AUGUSTUS 1867 
 
+ Smilde, 24 Aug. Men verneemt, dat de heer Bluggel, hoofdonderwijzer in de bijzondere school 

alhier de Smilde verlaat en in zijne plaats is benoemd de heer J. Stap, hoofdonderwijzer in eene 

bijzondere school te Nijverdal in Overijssel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1867 
 
+ Smilde, 27 Aug. Heden heeft de commissie voor Christelijk schoolonderwijs, ter vervulling  door 

vertrek  van den heer Bluggel, hoofdonderwijzer aan de bijzondere school alhier, het volgende drietal 

geformeerd: R. van de Wint, 2
e
 hoofdonderwijzer aan de Stadsschool te Utrecht; J. Broos 

hulponderwijzer te Appingedam; J. Stap hoofdonderwijzer te Nijverdal. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 31 AUGUSTUS 1867 
 

KIEZERS!!! 

Er doet zich eerdaags eene onverwachte gelegenheid voor, om eene miskenning goed te  maken, die 

onlangs heeft plaats gehad, toen Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde, die zoo vele jaren zitting in de 

Kamer had gehad, niet als zoodanig werd herkozen. 

Er heerschte destijds in Drenthe een politieke koorts, en velen verbeeldden zich, dat het met de 

vrijheid in Nederland gedaan was, indien niet vreemde mannen werden gekozen. 

Hunne leus was: geen heil voor het Vaderland, zonder THORBECKE en VAN BOSSE. 

Wanneer wij nu herstelling wenschen van een groote miskenning, dan rigten wij tot u tevens de 

navolgende vragen: 

Is de Heer VAN DER VEEN bij zijne stemmingen in de Kamer ooit van het algemeene belang 

afgeweken? 

Is niet, terwijl hij Lid was, kanalisatie met kracht vooruitgegaan; aanleg van kunstwegen vooral 

bevorderd en subsidie ook aan Drenthe verleend, waar men het schier niet kon verwachten? Is het niet 

eene daadzaak, dat indien de  Drentsche Spoorweglijn in de wet is opgenomen, dit evenzeer tegen de 

zin der toenmalige Regering als tegen dien van THORBECKE is geschied, en dat, zooals trouwens bij 

ieder bekend is, de rustelooze bemoeijingen van den Heer VAN DER VEEN en van zijnen ambtgenoot, 

den Graaf VAN HEIDEN, de Regering daartoe bijna hebben gedwongen? Is niet mede aan den Heer 

VAN DER VEEN de belangrijke ombuiging van de lijn bij Hoogeveen te danken? 

Gij kunt hierop niet anders antwoorden, dan ja. 

Maar, zoo ja, stemt dan ook op geen ander, dan op den waardigen en algemeen geachten 

  Mr. P. VAN DER VEEN. 


