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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 6 MEI 1890 

 
Smilde, 5 Mei. Bij de boterfabriek is men druk bezig met het slaan van eene Nortonpomp. Op een 

diepte van 23 meter kreeg men water, volkomen helder van kleur, maar van onaangenamen smaak. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 MEI 1890 

 
Smilde, 6 Mei. Hedenmorgen begaf zich T. W. met eene kar, bespannen met twee paarden, naar het 

land. In de nabijheid van het tolhek te Bovensmilde sloegen de dieren op hol. De kar kwam met een 

lantaarnpaal in aanraking, die verbrijzeld werd; W. werd op straat geslingerd en kreeg ééne der 

raderen over het been; toch bleef hij zonder erge kwetsuren, wat des te meer is te verwonderen, wijl 

eene egge in zijne onmiddelijke nabijheid nederviel. De kar is erg gehavend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 9 MEI 1890 

 
Ingezonden stuk 

Mijnheer de Redacteur! 

Vergun me een kleine ruimte tot beantwoording van het door uw correspondent te Smilde in uw 

nommer van heden ingez. stuk. 

’t Eerste deel daarvan kan – als niet tot de hoofdzaak dienende – worden voorbijgegaan. In het tweede 

deel komt het – met het oog op de vraag naar de juistheid van ’t bedoelde bericht – slechts aan op 

deze woorden : “de predikant zegt met den kerkeraad de zaak te willen bespreken en doet alzoo op 

Zondag 27 April l.l.” 

De voorstelling, in deze woorden van de toedracht der zaak gegeven, is verkeerd. ‘k Herinner me niet 

den naam van den kerkeraad genoemd te hebben, zoo min als mijn bezoekers dit deden. 

-vervolg op blad 1890m1 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

In de courant van heden worden een tweetal berichten uit Bovensmilde – het ééne heeft reeds den 

aanvallige leeftijd van bijna 7 maanden bereikt – onder handen genomen en onjuist genoemd. 

“Dergelijk verzoek (tot reformatie der kerk) werd echter nog nooit tot den kerkeraad gericht”, schrijft 

men. 

Vrage: wat geschiedt dan wel, als de oudste ouderling bij den kerkeraad (ouderlingen en diakenen) 

een brief ter tafel brengt, waarin de zoogenaamd reformatie der kerk als noodig wordt voorgesteld of 

aangeprezen? (Om gemakkelijk te bevroeden redenen ware tijdige tegenspraak me liever geweest.) 

“Tot den kerkeraad als kerkeraad is geen verzoek of voorstel gekomen” (om mede te werken tot 

stichting eener bijzondere school.) 

Men veroorlove mij voor het volgende zijne aandacht te verzoeken. 

Een ouderling der Chr. Geref. gemeente en een ander lid dier kerk brengen den predikant der Ned. 

Herv. gemeente een bezoek, teneinde over het wenschelijke der oprichting eener bijzondere school te 

spreken niet alleen, maar zij verklaren ook genoegen er mede te zullen nemen, zoo het hoofd dier 

school lid moet zijn van de Ned. Herv. kerk. De predikant zegt met den kerkeraad de zaak wel te 

willen bespreken en doet alzoo de Zondag 27 April ll. 

Vrage: waar schuilt de onjuistheid der gewraakte berichten, gegrond als  ze zijn op bovenstaande 

mededeelingen, die geenszins als losse geruchten uit den mond van den eersten den besten 

nieuwsverteller zijn opgevangen? 

Met de meeste achting,  

UEds. dw. dr. en correspondent. 

Smilde, 5 Mei. 


