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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 12 MEI 1888 
 

 
Hoogersmilde, 9 Mei. Het huis van den heer J. Wanningen alhier was bijna eene prooi der vlammen 

geworden. Het vuur, in den schoorsteen ontstaan, had zich reeds aan den zolder medegedeeld, eer de 

brand werd bespeurd, die toen met goed gevolg werd bestreden. Een deel van den voormuur heeft 

men daartoe moeten wegbreken. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 14 MEI 1888 
 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis: 

1e. Dat de vergadering van Ingelanden zal plaats hebben op Zaterdag 19 Mei, des voormiddags ten 

10 uren, ten huize van M. WIND. 

2e. Dat de Legger der Waterleidingen en de Aanvullingstabel van de wegen voorligt te Smilde ten 

kantore van het Waterschap en te Hooghalen bij G. KUIPER tot en met 23 Mei a.s. 

3e. Dat de Schouw over de Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week van de maand 

Mei a.s. 

Smilde, 8 Mei 1888.      M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Kennisgeving. 

Het PAD naar de Molenwijk, loopende over het Land van den ondergeteekende, is tijdens de 

Zomermaanden voor Paarden en Rijtuigen AFGESLOTEN. 

Smilde, 10 Mei 1888.        M.A. HOOGERBRUGGE. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Eindelijk zal ik u dan eens de politieke rede van mijn vrijmoedigen zoon mededeelen. 

Ik zit thans weer op mijn gemak bij mijn schrijftafel en in mijn kantoortje blinkt alles als zilver. Wel 

heb ik mijn vrouw van tijd tot tijd het versje voorgezegd: 

De vrouw, die weduw worden wil, 

Begint de schoonmaak in April. 

Doch die haar man wenscht aan haar zij, 

Denkt niet daaraan voor ’t laatst van Mei; 

doch zij scheen daar geen ooren naar te hebben. Tot haar eer moet ik haar echter nageven, dat de 

kachel is blijven staan en bij het tegenwoordig heerlijk winterweder dapper wordt gestookt. Ik behoef 

dus niet van koude te bibberen of half te bevriezen; mijn wijfje past best op mij. ’t Is alleen die 

verwenschte schoonmaak – daar heb ik een broertje dood aan. 

Plaatselijk nieuws, m. de red., is hier niet, behalve dat een paar draaien over de hoofdvaart opgerukt 

zijn. Dit is erg lastig, voor velen schadelijk en ook niet zonder gevaar, want ll. Dinsdag heeft een 

jongen er circa het hachje bij ingeschoten. 

De belanghebbenden in de Tentiger- en Vroomsdraai schijnen van de behoudende partij te zijn. Nu, 

elk zijn meug, zei de boer, en hij at vijgen. 

Hoewel het weêr koud blijft, schijnt er toch werking in de natuur te komen. Ze trouwen hier dat het 

een aard heeft; ik heb al een bruidje gezien van om en bij de vijftig, die in ’t huwelijk zou treden met 

een bruidegom van tusschen de 60 en 70 jaren. De drie 8jes schijnen zich ook op dit gebied niet 

onbetuigd te laten. 

Maar ik dwaal af, m. de r., en de politieke rede zoude er onder lijden. 

Mijn vrijmoedige zoon dan ging op een half doorgezaagd petroleumvat staan en was gekleed in gala-

costuum, witte das, witte garen handschoenen en sliprok. Ik wist niet wat ik zag, doch mijn zoon 

sprak: Vader, ik heb dit gedaan uit respect voor moeder en u. Daarop maakte hij eene buiging en zeide 

het volgende: 

Ik heb thans de taak te vervullen, eerstens om aan te toonen dat de politiek  der vrouwen niets dan 

leed op de wereld heeft gebracht; vervolgens dat de politiek van vader niet meer wordt begeerd, om 

ten slotte mijn eigen politieke ideeën bloot te leggen. 
-vervolg op blad 1888k 


