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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 OCTOBER 1869 
 
+ Smilde, 11 Oct. Aardappels en boekweit behooren te Smilde onder de hoofdproducten, ja zij zijn de 

voornaamste vooral voor de middelklasse en den mingegoeden stand. De boekweit heeft door nachtvorst, 

harden wind en ook dor natte veel geleden. Intusschen is de opbrengst voor velen nog meêgevallen. De 

aardappels leveren een goed beschot en zijn uitmuntend van smaak. Ook de overige producten, als rogge, 

gerst , haver en paardeboonen, zijn naar wensch geslaagd. In ‟t algemeene lot: bijna geen appels noch 

peren, deelt ook de Smilde. 

-12 Oct. Naar men verneemt heeft in de gisteravond gehoudene bestuursvergadering van het veenschap 

“de Zeven Blokken” alhier de heer H. Wolda als bestuurslid bedankt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 OCTOBER 1869 
 
+ Smilde, 13 Oct. Heden hield het onderwijzersgezelschap “Smilde” zijn  maandelijksche vergadering. 

Behalve de gewone werkzaamheden, werd ook het ontworpen schoolverbond  met veel belangstelling 

door de talrijke opgekomen leden (een 20tal met den heer scholopziener) besproken. 

De heer Th. Bouman, hoofdonderwijzer te Dwingelo, heeft op zich genomen het gezelschap “Smilde” op 

de vergadering te Utrecht den 27sten dezer te houden te vertegenwoordigen. Ook zal zeer waarschijnlijk 

de heer J. van Druten, schoolopziener in het tweede district, genoemde vergadering bijwonen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 OCTOBER 1869 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

De Stand der Israëlitische bevolking der provincie Drenthe 

Wij lezen in ‟t welgeschreven werk van den heer J.S. Magnin, “De voormalige kloosters in Drenthe” op 

blz. één: “Het is genoegzaam bekend, dat, tot aan de Staats-omwenteling van ‟t jaar 1795 de ingezetenen 

van Drenthe, over ‟t algemeen en met uitzondering van weinige Israëlieten, welke in onderscheidene 

kerspelen werden GEDULD, de Hervormde Eeredienst waren toegedaan.” In eene noot wordt daarbij 

gevoegd, dat in oude tijden in ieder kerspel van Drenthe niet meer dan drie Joden met derzelven 

huisgezinnen worden toegelaten. Volgens den staat der bevolking op 31 Dec. 1868, verdeeld naar hare 

onderscheidene godsdienstige gezindten in de provincie Drenthe, bedraagt het totaal dier bevolking 

107.597, waaronder 2354 Nederlandsche en 4 Portugesche Israëlieten behooren: deze vormen dus nu 

reeds 1/50 deel dier bevolking. Het is dus niet van belang ontbloot, om na t gaan, hoe de Israëlieten zich 

daar hebben ontwikkeld, en welk gunstig gevolg de Nederlandsche wetgeving ook daarop heeft 

uitgeoefend. 

Op 31 December 1865 werden reeds in 29 burgerlijke gemeenten Israëlieten aangetroffen; ‟t grootste 

getal, 577, woonde te Meppel, ; „t kleinst, 1, te Zuidwolde. 

De meeste Israëlieten hadden zich gevestigd met erkende Israëlitische gemeente te Meppel met 577, te 

Hoogeveen met 383, te Assen met 348, te Smilde met 197, te Coevorden met 146, te Norg met 95 en 4 

Portugezen (dit getal werd verkregen door vestiging te Veenhuizen), te Emmen met 90 (nog niet 

kerkelijk erkend), te Beilen met 78, te Dwingelo met74, te Sleen met 52 en te Borger met 47, terwijl de 

Israëlieten der overige gemeenten kerkelijk tot de hierboven genoemden behooren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 OCTOBER 1869 
 
+ Smilde, 14 Oct. Heden heeft de Chr. Afgescheidene gemeente alhier het volgend drietal predikanten 

gemaakt; alphabetisch gesteld: Bosch, te Meeden, Diemer te Oud-Beijerland, en Kuipers te 

Dedemsvaart. 


