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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 JUNIJ 1873 
 
+ Smilde, 23 Junij. Door Wietse Boonstra en Harm Prins wordt heden te Nieuw-Amsterdam de 

eerste nieuwe turf afgescheept, uit de veenen toebehoorende aan Hendrik Oost te Hoogersmilde. De 

turf is ingeladen door den schipper Roelof Oldenkamp van Smilde. Uit dezelfde veenen is ook in ’t 

vorige jaar de eerste nieuwe turf aldaar vervoerd. 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 21 Junij 1873. 

Men begint hier reeds te mompelen over candidaten voor de a.s. verkiezing van leden van den 

Gemeenteraad. 

Van liberale zijde worden genoemd de heeren H.C. Prins, Joh. Homan Kijmmell, J.C. Hatzman en 

L. Polak. 

Van conservatieve zijde de heeren mr. A. de Ruijter de Wildt, mr. P. van der Veen, Joh. Drenthen en 

C.H. de Jonge. 

Of de anti-revolutionairen nog lust zullen gevoelen candidaten te stellen wordt zeer betwijfeld. 

De leden, die aftreden, zijn: mr. P. van der Veen, C. Fledderus, J. Drenthen en mr. A. de Ruijter de 

Wildt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 JUNIJ 1873 
 
+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 26 Junij. Hedenavond vergaderde wederom Kerkeraad en 

Kiescollegie onder presidium van den consulent ter hervatting van het beroepingswerk. Eerst werd 

er een drietal geformeerd, bestaande uit: (alph. gesteld) W. Koelman te Katwijk-Binnen, T.J. 

Stipriaan-Luiscius te Scherpenzeel en R. Zolfenbergen te Zollikom bij Zürich (Zwitserland) en 

onmiddelijk daaruit met algemeene stemmen (19) benoemd de heer W. Koelman pred. te Katwijk-

Binnen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 JULIJ 1873 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 27 Junij 1873. 

Mijnheer de redacteur! 

In de courant van heden zie ik, dat een berigtgever uit Nieuw-Amsterdam mededeelt, dat het door 

mij ingezonden berigt, waarin wordt medegedeeld, dat de nieuwe turf, door Roelof Oldenkamp 

geladen, niet zou zijn uit de veenen van Hendrik Oost van Hoogersmilde, maar uit die van den heer 

Gratama aldaar, niet waar is. 

Ik moet nu tot mijn leedwezen opmerken, dat het berigt uit Nieuw-Amsterdam niet waar is. De 

eerste nieuwe turf te Nieuw-Amsterdam is dit jaar, even als in ’t vorige jaar, afgescheept uit de 

veenen van Hendrik Oost en kinderen. Roelof Oldenkamp heeft ze geladen verleden Maandag, en 

wel negen en dertig duizend in getal. 

De inzender van ’t berigt uit Smilde. 

 

Kiezers te Smilde! 

De ondergeteekende, hoewel dankbaar voor het tot heden toe in hem gestelde vertrouwen, verzoekt 

echter, om bijzondere redenen, bij de aanstaande verkiezing voor lid van den Raad dezer 

gemeente niet in aanmerking te komen. 

Smilde, 30 Junij 1873. 

Mr. A. DE RUIJTER DE WILDT. 


