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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 JULIJ 1871 
 
+ Smilde, 25 Julij. Bij ‘t hevige onweder van gister sloeg de bliksem in een eik aan den straatweg nabij 

’t huis van de wed. Fledderus te Hoogersmilde. De boom heeft er echter weinig nadeel van bekomen, 

dan dat hare bladeren en takken, evenals zulks door een vuurbrand gebeuren kon, gezengd zijn. 

+ Smilde, 26 Julij. Van de acht hulponderwijzers, die gister aan de wedstrijden, uitgeschreven op de 

vergadering van onderwijzers in het tweede district, deelnamen, zijn bekroond de hh. J. Bastiaans van 

Beilen en A. Kalverkamp van Bovensmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 JULIJ 1871 
 

VEENSCHAP “Molenwijk en Aanhoorigheden” te  Smilde 

Het BESTUUR brengt ter kennis van Ingelanden, dat de herziene Staat van werken, bedoeld bij art. 28 

2
e
. van het Reglement op de Veenschap, ter inzage zal voorliggen: te Smilde ten huize van J.H. WIND, 

en te Laag-Halen ten huize van de Erven ELEVELD, en wel van af 29 Julij 1871 tot en met 4 Augustus 

daaraanvolgende. 

Smilde, 23 Julij 1871      Het Bestuur van ’t veenschap, 

P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1871 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1871 
 

Ingezonden Stukken 

Aan den heer LUITINGH, onderwijzer aan eene Chr. Nat. school te Smilde. 

Mijnheer! 

Ik heb weinig acht gegeven op het twistgeschrijf tusschen u en den heer X., want ik haat alle 

verdachtmaking en betwijfel ’t zeer of ze aan de zaak van ’t openbaar onderwijs wel veel kwaad doen 

zal. 

Wat mij echter hindert is, dat ge smaalt op ’t gedrag der openbare onderwijzers. 

Veroorloof mij daarom u eenige vragen te doen, waarop ik in één der eerstvolgende nommers van dit 

blad uw antwoord verwacht. 

1. Wordt er bij de Chr. nat. onderwijzers geen kaf onder ’t koren gevonden? 

2. Als ik u onder hen iemand noemen kon, die openlijk met God en godsdienst durft te spotten, zou ik 

dan daaruit mogen afleiden, dat er zulken, helaas! velen zijn en dat men in de Chr. nat. scholen de 

jeugd met het heilige leert spotten? 

3. Zijn de verhalen in uw boekje, ’t welk, als ik ’t goed begrepen heb, hoofdzakelijk dienen moet om 

d’openbare school en hare onderwijzers aan de kaak te stellen, op feiten gegrond? 

4. Zoo ja, zoudt ge dan niet veel beter doen die feiten aan de bevoegde autoriteiten kenbaar te maken, 

dan het zaad der verdeeldheid in de onschuldige gemoederen uwer leerlingen te strooijen? 

5. Wilt ge mij, om juist te kunnen oordeelen, door toezending van een presentexemplaar in de 

gelegenheid stellen kennis te maken met bedoeld boekje? 

Afwachtend heb ik de eer te zijn uw dienstw. dien. 

Veldkamp 

Hollandscheveld, 29 Julij 1871 

 

Herstemming voor Gemeenteraadsleden 

Smilde, Uitgebragt 90 stemmen, waaarvan één in blanco. Hiervan verkreeg de heer J.H. Wind, 

aftredend lid, 49 en de heer C.H. de Jonge 40 stemmen. Eerstgenoemde is alzoo herkozen. 


