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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 JUNIJ 1856 
 
Smilde, 4 Junij. Heden hielden de onderwijzers der beide afdeelingen des tweeden districts in Drenthe 
hunne jaarlijksche algemeene vergadering in het logement de Veenhoop. De WEd. heer schoolopziener 

opende dezelve met een kort maar hartelijk woord. Hierna hield de onderwijzer Kampinga van Eelde eene 

redevoering. Hij sprak over de taal en beantwoordde de vragen: 1
e
 Wat is taal? 2

e
 Wat is onze taal? en 3

e
 

Op welke wijze dient vooral door onderwijzers onze schoone taal beoefend te worden? Deze redevoering 

werd met de meeste belangstelling en het grootste genoegen aangehoord. De onderwijzer Ulehake van 

Hoogersmilde nam op zich, bij de volgende algemeene vergadering eene voorlezing te houden. De notulen 

van de voorgaande algemeene vergadering en de verslagen der Afdeelings-vergaderingen kwamen nu ter 
tafel, alsmede de schoonschriften. Het pensioenfonds voor onderwijzers in Drenthe kwam daarna ter 

spraken, en de schoolopziener kon niet nalaten deze zoo belangrijke zaak ten ernstigste aan te bevelen. 

Nadat nog het een en ander van ongeschikt belang was besproken, geregeld en bepaald, begaf men zich 
aan een welvoorziene disch; waarbij menig hartelijk en nimmer te vergeten woord werd gesproken en 

toepasselijke verzen gezongen. Daarna scheidde men. 

5 Junij. Heden is bij de opening der gisteren ingekomen stembriefjes, ter verkiezing van een lid van den 

Raad, gebleken, dat er waren uitgebragt 74 stemmen, waaronder 3 van onwaarde. Van de overige heeft 

ontvangen J.H. Wind 39 en J.IJ. Nuis 32 stemmen, zoodat eerstgenoemde tot lid van den Raad is 

verkozen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JUNIJ 1856 
 
Heden overleed na eene ziekte van ruim 6 weken, mijne geliefde echtgenoote GEESJE OFFEREINS, in den 
ouderdom van bijna 69 jaren, waarvan ik bijna 48 door den band des huwelijks met haar vereenigd mogt 

zijn. Weemoedig staar ik met mijne kinderen en behuwdkinderen de overledene na; doch de hoop op eene 

zalige hereeniging leenige onze droefheid. 

Smilde den 16 Junij 1856                                                                         J.T. BOERHUIS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 JUNIJ 1856 
 
Smilde, 18 Junij.  Eergisteren werden de kinderen der Israëlitische school alhier in tegenwoordigheid van 

het Israëlitisch schoolbestuur geëxamineerd door den Weleerw. Heer S.J. Mulder, inspecteur der 

Israëlitische godsdienst-armscholen in Nederland. Het onderzoek betrof  voornamelijk het Hebreeuwsch 
lezen, de gronden van de Hebreeuwsche taal, dagelijksche vertaling en bijbelvertaling. De onderwijzer J. 

Limburg mogt het genoegen smaken, dat de heer Mulder bijzonder over het een en ander tevreden was: 

inzonderheid voldeed het Z.W.E., dat ook de meisjes werden geoefend in de bijbelvertaling, en wenschte 
zeer, dat zulks meerdere navolging mogt vinden, daar, zijn wij wel onderrrigt, Smilde en Meppel de 

eenige plaatsen in geheel Nederland zijn, waar zulks plaats vindt. 

Op MAANDAG den 14 Julij 1856, ’s nademiddags om 4 uren, zal in de Herberg van H.K. WALDA te 

Smilde 

PUBLIEK WORDEN VERHUURD: 
Eene BOERENPLAATS, gelegen aldaar, bestaande uit HUIS, SCHUUR en pl.m. vijf en twintig bunders 

GRAS- en BOUWLAND en vijf bunders toegemaakte DALGROND. 

De voorwaarden liggen ter lezing ten kantore van Mr. C.E. KNIPHORST, Notaris te Zuidlaren, en bij den 

Eigenaar Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde. 


