
 

 

blad 1873z2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 DEC. 1873 
 

Op Dingsdag 30 December 1873, 

‟s avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van het Collegie van 

Kerkvoogden van Hijkersmilde en Kloosterveen, publiek worden verhuurd: 

Eenige kampen Bouwland 

en worden verkocht: 

Eenige koelen VEEN, 

om te worden vergraven, op het Kerkeveld. 

Informatiën te bekomen bij den Heer M. FERNHOUT, administrerend Kerkvoogd. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

UIT DE HAND TE KOOP: 

Pl.m. 5 bunder 

Week- en Schilhout, 

de zoogenoemde LEEMBOSCH te Hijkersmilde; te bevragen bij den eigenaar E.S. VAN VEEN aldaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 DEC. 1873 
 
+ Smilde, 13 Dec. ‟t Jagtveld, dat dit jaar weldra zijn continguent weer zal hebben geleverd, scheen 

in den laatsten tijd niet ruim van wild voorzien, althans vele nog al geoefende schutters kwamen in 

den laatsten tijd, zooals men dat noemt, “platzak” of met ligten weitasch te huis. Heden mogt het den 

jager v.V. echter gelukken een vos te schieten. Met de vangst van Reinaard zijn de jagers doorgaans 

wel in schik, niet alleen om zijn huid en haar, maar het vellen van een vos geeft op ‟t jagtveld een 

concurrent minder, die dag en nacht in de weer is. 

+ Smilde, 15 Dec. Bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn tot ouderlingen gekozen de heeren P. 

Datema en R. Mulder en tot diakenen de heeren M. Daling en K. van der Meer. 

Ingezonden stuk. 

Aan den inzender van ’t stuk, betrekkelijk ’t cholera-geval te Smilde, 

 opgenomen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 15 December 1873. 

Mijnheer! 

Grievend trof mij uw stuk over ‟t cholera-geval in de bovenvermelde courant voorkomende; dat 

gevàl heeft zich voorgedaan ten mijnen huize en bij mijn kind, een aanminnig knaapje van om de 

tien jaren; grievend, omdat gij mij voorstelt als een gevoelloos vader, die de betaling van de kosten 

der kisting van het lijkje van zijn dierbaar kindje weigerde; maar gij verzwijgt de reden dier 

weigering, de toedragt der zaak. Gij zijt, mijnheer, naar mijne overtuiging, noch vader, noch hebt gij 

het vaderlijk hart, anders zoudt gij een diep bedroefd vader meer vaderlijk behandeld hebben, met 

hem smart hebben gevoeld. 

Ik weet niet wie gij zijt en ‟t is mij ook onverschillig; ik verlang niet u te kennen; misschien zijt gij 

gevoelloos; mogelijk gevoelloozer dan een der omstanders die bij ‟t verbranden van ‟t beddegoed 

van mijn kindje er zich aangenaam over maakte, dat het zoo‟n mooi vuurtje was en hij er zich zoo 

lekker bij warmen kon, en toen - maar neen, mijnheer, de welgevoeglijkheid verbiedt mij te zeggen, 

wat hij toe deed. „k Weet niet wie hij was; maar wist ik ‟t ook, het verkropte vaderlijk gevoel zou 

hem niet kunnen noemen; die laaghartige spotter met eens anders leed is geen mensch. 

Maar waarom vertelt gij niet de juiste toedragt der zaak. „k Heb mij, hoe treurig de zaak ook zijn 

mogt, aan elk bevel, aan elken last gewillig onderworpen; „k heb mijn winkel gesloten; „k heb 

niemand in mijne wooning toegelaten dan de personen die mij gezonden werden om ‟t lijkje van 

mijn kindje in de doodkist te leggen; ik mogt daarop geen de minste order stellen en daarom en om 

geene andere reden heb ik de betaling dier kosten geweigerd. Was dat zoo verschrikkelijk? 
- vervolg op blad 1873z3 


