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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 JULIJ 1868 
 
+ Smilde, 13 Julij. In de vorige week stond de Raad dezer gemeente, met 7 tegen 1 stem, die van het 

raadslid M.A. Hoogerbrugge, aan het Burgerlijk Armbestuur toe een arm-werkhuis te bouwen, waarvan 

de kosten op pl. m. f 10.000 worden geraamd. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 12 Julij 1868 

Zooals bekend is, is  Ds. Schultz van Roden ten tweedenmale als predikant beroepen te Kloosterveen en 

Hijkersmilde en dit thans wel in vereniging en medewerking van een Commissie uit het Classicaal 

Bestuur te Assen. ’t Is eveneens bekend, dat de benoeming, voor de eerstemaal op dien predikant 

uitgebragt, van onwaarde is  verklaard, en door ’t Classicaal en door ’t Provinciaal Kerkbestuur, op 

grond dat de Collegiën van ouderlingen en diaken bij hunnen infunctietreding niet bevestigd waren, en 

alzoo een beroep door een onwettig zamengesteld collegie was uitgebragt. Diezelfde gronden van 

onwettigheid bestonden bij  de beroeping ten tweeden male evenzeer als bij de eerste maal. Het 

reglement op de vacature van predikenten gedoogt niet, dat een Kerkeraad in casu van vacatures eenige 

verandering ondergaat. Deze wettelijke bepaling, waarnaar de Kerkbesturen gehouden zijn zich te 

gedragen, is te Smilde in het geheel niet geobserveerd, waardoor de keuze van een kiescollegie 

schipbreuk heeft geleden op een aanzienlijk groot gedeelte van de gemeente. Verlangend ziet men nu 

tegemoet, of de benoeming van Ds. Schultz, die in strijd met de bestaande verordeningen heeft plaats 

gehad, door de gestelde magten zal worden goedgekeurd en of de tegenpartij ook gebruik zal maken van 

haar regt, om tegen deze onwettige daad te protesteren? – Is de tweede dwaling nu niet  erger dan als de 

eerste? 

         Een vriend van regt 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 JULIJ 1868 
 
+ Smilde, 16 Julij. Berigtte men uit Elslo in een der vorige nos. dezer Courant, dat één huisgezin den 18 

Junij reeds was begonnen nieuwe aardappelen te eten en andere lang daarna nog niet, hier zijn den 18 

Junij of daaromtrent ook enkele er mede begonnen en in ’t laatste dier maand, dus ongeveer een maand 

vroeger dan andere jaren, gebruikte men ze algemeen. Vroeger werden ook altijd nieuwe aardappelen uit 

Groningen en Holland hier aangevoerd, doch dit jaar hebben we daarvan niets vernomen. De 

aardappelen zijn goed van stuk en uitmuntend van smaak. 

Wat de overige vruchten betreft, kunnen we mededeelen, dat de rogge uitmunten lang van stroo, goed 

geladen en niettegenstaande de sterke en langdurige droogte, vrij dik van korrel is. Haver, gerst en 

paardeboonen zijn redelijk, maar kort van stroo. De boekweit heeft op sommige plaatsen nog al wat van 

de vorst geleden. De hooiverbouw is tamelijk uitgevallen, maar de tweedesnede zal niet veel opleveren, 

tenzij er spoedig regen mogt komen. Aan weide komt gebrek, zoodat er zijn, die de koeijen reeds op stal 

hebben moeten zetten. Appels zijn er in overvloed, peren niet veel. Tuinvruchten, die goed over droogte 

kunnen, houden zich goed; andere kwijen door de aanhoudende hitte. Alles verlangt naar regen. 

+ Bovensmilde, 15 Julij. Uit het bekende 12tal werd hier gisteren het volgend 6tal geformeerd: Sickens 

te Oude Schild, op Texel, Cremer te Ezinge, Ebbinge, candidaat te Wapserveen, Bouwers te Lellens, 

Huizinga te Feerwerd en v.d. Tuuk te Lutkegast, en dadelijk daaruit dit 3tal: Sickens, Cremer en 

Ebbinge. 

Te koop 

ELSEN TAKKEBOSSEN voor Bakkers; te bevragen bij L. POOL, op Rijbrugh, te Smilde. 


