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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 MAART 1874 
 

Ingezonden stuk 

Mijnheer de redacteur! 

Vergun mij nogmaals eene kleine ruimte in uw geëerd blad: Ik had dit niet van u gevraagd, maar nu 

de heer E. mij van laagheid beschuldigt, ben ik genoodzaakt. 

Dat hij mij als te onkundig beoordeelt, laat ik geheel voor rekening van Zijn Edele, maar welk 

oordeel zoudt gij vellen, mijnheer E., over een mr. in de regten, die, ten gunste van een beklaagde 

wegens laster en hoon, eene akelige pleitrede voorlas, welke circa drie kwartier uurs aanhield, tot 

groote verveling van een talrijk auditorium, opgekomen om den grooten man te hooren. Zoudt gij 

zulk een geleerd heer ook als ongeschikt en onkundig beschouwen? Of huist de onkunde alleen bij 

die eenvoudige zielen, welke het wagen tegen den hooggeleerden heer E. de pen op te nemen? 

Gij, heer E., hebt mij ook van laagheid beticht, maar met niet één bewijs uwe beschuldiging gestaafd. 

Is dit ook soms aan uwe pen ontvallen? 

Hetgeen ik in de courant van 6 Maart van u en uw aristocratisch gezelschap mededeelde, kondet gij 

niet ontkennen, en zoo  gij dit durfdet loochenen, zoudt gij uwe onfatsoenlijke handelwijze nog met 

een infamen leugen vermeerderen. Dat men den heer Coeling den eerewijn niet heeft aangeboden, 

zooals men den heer Pol deed, kan ieder zich wel denken. Had hij ook maar de Chr. Afgescheidenen 

(bijnaamd de fijne Coksen) gesmaad! Had hij ook maar een groot gedeelte der bewoners van Smilde 

gehoond! Had hij ook maar afwezigen met zijn bitteren en fenijnigen zwadder bezoedeld! Ja, dan had 

men ook geapplaudiseerd en jubelend waren er handdrukken gewisseld, ten blijke van instemming en 

genot: eene mooije recensie in uw blad was gevolgd en brieven van dankerkentenis hadden ook de 

vriendschappelijke kennismaking bezegeld. 

Mijnheer de redacteur! ik zal eindigen, maar, zie ik op al de beleedigingen den heer Coelingh naar het 

hoofd geslingerd, dan nog moet ik zeggen dat ik niet had verwacht, dat het peil der wellevendheid 

van de primitieven E. reeds zoo diep was gezonken. 

Smilde, 15 Maart 1874. 

Steeds blijvende, 

IJ.Z. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 MAART 1874 
 
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal, op 

Donderdag 26 Maart 1874, 

des morgens om 9 uren, ten sterfhuize van mejufvrouw de Wed. L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, 

publiek verkoopen: 

een bruin Paard, 

een zwart Enterpaard, 8 Koeijen, 4 Pinken, 2 Vaarskalvers, een 2jarige Os, 2 Friesche Schapen, 6 

Varkens, waarvan 3 dragtige motten, 3 WAGENS, PLOEG, EGGE, KORENWINDE, BAKKERSBUILKIST, 

TOONBANK, HOOI en BOERENGEREEDSCHAPPEN, KARN- en MELKGOED en eenige 

gekapte DENNEN, 

benevens HUISMEUBELEN , als 

2 Kabinetten, Glazenkast, Chiffonniére, Kleederenkast, Ledikant, Klok, Tafels, Stoelen, 

Spiegels, Schilderijen, Potten en Pannen, Glas- en Aardewerk en hetgeen meer zal worden te 

voorschijn gebragt. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 MAART 1874 
 
+ Smilde, 18 Maart. Hedenavond had in de Nieuwe Veenhoop eene vrij talrijke vergadering plaats, 

teneinde de plaatselijke feestviering in Mei a.s. te bespreken. Als beginsel is aangenomen: een 

kinderfeest met muziek en overigens zoo veel vermakelijkheden, ook voor meer bejaarden, als de 

finantieele krachten zullen toelaten. Er is eene feestcommissie benoemd, bestaande uit de heeren: 

L.W. Ebbinge, E. Knotnerus, J.T. Wichers, H.C. Prins, Johs. Drenthen, H. Elshof en H. van Dam. 

Deze commissie zal in de eerste plaats zorgen om gelden, de voornaamste spil waarom alle 

feestvieringen draaijen, te collecteeren. Wij wenschen haar een goed succes. 

 


