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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 MEI 1873 
 

Er wordt gevraagd een Kleermakersknecht, 

zijn werk verstaande, om heel spoedig geplaatst te worden bij 

W. KOLTHOFF te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 MEI 1873 
 

DE KIESVEREENIGING 

“Koning, Bijbel , Vaderland” 

stelt tot CANDIDAAT voor LID der Tweede Kamer bij de a.s. verkiezing 

Dr. A. KUIJPER 

te Amsterdam. 

Smilde, 26 Mei 1873. 

Het Bestuur. 

M. FERNHOUT, Secretaris 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 30 MEI 1873 
 

Ingezonden stuk 

Mijnheer de redacteur! 

Sta mij, ter wille van de waarheid, een klein plaatsje toe. 

In de Wekker komen van tijd tot tijd stukken voor over het salaris der hoofdonderwijzers alhier en 

aangaande het gedrag van onzen burgemeester mr. A. de Ruijter de Wildt bij het behandelen van een 

adres van de hoofdonderwijzers tot verhooging van tractement.  

Wat het eerste aangaat, het is van algemeene bekendheid, dat de hoofdonderwijzers der openbare 

scholen alhier geen f400, maar p.m. f 800 tractement hebben. 

En aangaande het gedrag van onzen burgemeester bij de behandeling van het adres der 

hoofdonderwijzers om meer tractement weet ik, dat ik alleen dat adres heb ondersteund, maar het is mij 

niet bewust, dat de voorzitter gezegd heeft: “laat ze dan maar oprukken.” 

En wat aangaat de vooringenomenheid van onzen burgemeester met de Chr. school, daarvan is bij 

niemand der voorstanders van het Chr. onderwijs alhier iets bekend. 

Dit alleen weten wij, dat mr. A. de Ruijter de Wildt de Chr. school naar de wet gelijke bescherming 

verleent. 

En mogt hij daarin eene uitzondering maken tegen over andere burgemeesters, dan is het mij nog niet 

duidelijk, wie door Z.M. onzen geëerbiedigden Koning het eerst aan den dijk behoorden gezet te 

worden, doch voorzeker mr. A. de Ruijter de Wildt niet. 

Smilde, 28 Mei 1873. 

M.A. Hoogerbrugge, 

lid van den raad en der pl. schoolcommissie. 

Ingezonden stuk 

Mijnheer de redacteur! 

Het schijnt, dat er iemand pleizier in vindt onzen geachten burgemeester, den heer mr. A. de Ruijter de 

Wildt, van tijd tot tijd op een min aardige wijze in verschillende dagbladen te qualificeeren. ’t Vorige 

jaar was dat ’t geval toen er een lid van den gemeenteraad alhier moest verkozen worden. De 

burgemeester, ook candidaat gesteld, werd door een zekeren confessionelen  bemoeial uitgekreten voor 

een nulliteit etc. ’t Spreekt van zelf, dat de heer de R. de W. zich daaraan niet stoorde en zich verre 

verheven achtte boven het karakter en ’t geschrijf van dien man. En ook de gemeente Smilde begreep 

zich niet te moeten storen aan die lasterlijke aantijgingen: ze verkoos dus den burgemeester als lid van 

den Raad. 

Nu valt men hem nogmaals aan en dompelt de pijlen, die men op hem afschiet, eerst nog in sulferdamp, 

opdat ze des te vernijniger zouden zijn, en besluit alles met een konterfeitsel van Jeremia’s 

klaagzangen. 
- vervolg op blad 1871k 


