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DINGSDAG 3 FEBRUARIJ 1880 
 
Bovensmilde, 1 Febr. Onze nieuwe leeraar, ds. Zuidema werd hedenmorgen bevestigd door ds. 

Zuidema van Schoonoord, die tot tekst had gekozen uit Joh. 6 : 59 de woorden: “De Christus.” Ds. A. 

Zuidema hield des middags zijne intreêrede naar aanleiding van Rom. 1 : 11 – 12. Beide keeren was 

eene groote menigte hoorders, zoowel uit Smilde als daarbuiten, opgekomen, zoodat in het vrij ruime 

kerkgebouw alle plaatsen waren bezet. 
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WOENSDAG 4 FEBRUARIJ 1880 
 

Te Smilde te huur den eersten Mei 1880, 

voor 3 of meer jaren: 

Een Huis en Schuur 

met ruim 6½ hectaren Bouw- en Weiland, gelegen in ’t eerste Blok op ’t Noorden. Te bevragen bij 

den eigenaar E.R. HOMAN aldaar. 

Ingezonden stuk. 

Bij de inwerkingtreding van de telegraafdienst in deze gemeente was bepaald, dat het deel daarvan 

gelegen tusschen de Grietmansbrug en de Leembrug als kom zou worden beschouwd, waar de 

telegrammen kosteloos zouden worden bezorgd; in het deel dat daarbuiten lag moesten de 

ingezetenen daarvoor extra betalen. Hierover waren zij, en te regt, alles behalve tevreden, wendden 

zich tot den Minister van Waterstaat enz. en kregen gedaan, dat voortaan het voorregt van extra 

betaling is komen te vervallen. Of voor de afschaffing van de stuiver of wat, welke die buiten-kom-

ingezetenen vroeger extra moesten uitgeven, in eens zoo’n fameuze vermeerdering deed ontstaan van 

telegrammen ter bezorging, weet ik niet, doch meen op goede gronden, dit zeer te mogen betwijfelen, 

ja durf zelfs als mijne zedelijke overtuiging neder schrijven dat de buiten-kom-telegrammen – 

Grietmansbrug-Leembrug – zich wel hoogstens tot een per werkdag zullen bepalen; dit nu zoude 

door de bevoegde autoriteit gemakkelijk zijn na te gaan uit den staat van aankomende telegrammen, 

die hier ten kantore aanwezig zal zijn. Hoe het zij, het telegraafkantoorhoofd begreep dit niet alzoo en 

wist te bewerken, dat er, behalve de reeds aanwezige beambte voor de binnenbestellingen, voor die 

zoogenaamde verafbestellingen iemand werd aangesteld van vijftig jaren, die, ongelukkig genoeg 

voor hem, wegens ligchaamsgebreken op den duur niet snel kan loopen, dat toch voor telegram-

bezorging op groote afstanden wel een vereischte zal zijn. Nu bestaat de mogelijkheid dat gevoelens 

van edelmoedigheid zonder baatzuchtige bijoogmerken het telegraafkantoorhoofd medelijden deden 

hebben met den aangestelde. Er kan in de uitoefening dier deugd verschil van gevoelen bestaan, de 

een is van meening dat edelmoedigheid uit eigen zak moet betaald worden; de ander dat men voor 

een ongelukkige een baantje mag scheppen dat niet zoo volstrekt noodig is, als het uit ’s lands kas 

kan betaald worden, doch zoo veel is zeker, dat die buitenbesteller bovendien bode van het 

leesgezelschap Smilde is, waarvan het postkantoorhoofd, secretaris en leveraar der tijdschriften is, en 

die bode tevens diens couranten rondbrengt. Genoeg, die besteller is aangesteld op eene bezoldiging 

van f 75.- per jaar; de som is wel is waar niet groot, doch het geldt hier een beginsel.  

Nu woont gezegde besteller aan de zandwegzijde voorbij de Molenwijksbrug op pl. m. 1000 meters 

afstand van het kantoor, maar gaat met een Mei aanstaande verhuizen, en juist over het post- en 

telegraafkantoor eene kamer betrekken. En wat mogten nu de goede ingezetenen, - sommige met 

ergernis, alle met verwondering – in de vorige maand aanschouwen? dat voor dien korten tijd van 

nog geen vier maanden een telegraafdraad werd gelegd van af het kantoor onder twee wijken door 

naar de woning van dien besteller, om een sein te kunnen geven, als hij ten kantore moet komen. 

Naar ik vernomen heb kost die draadlegging en de opruiming in Mei eerstkomende alles en alles aan 

’s Rijksschatkist pl. m. f 500.- en vraagt ieder die men over deze zaak spreekt zich af: zoude die 

uitgaaf niet te vermijden zijn geweest, of door dien besteller tot Mei tegen eenige buitengewone 

belooning gedurende de kantooruren in de wachtkamer te laten zitten of er ook veraf-telegrammen 

kwamen, of door den Minister in overweging te geven deze zaak tot den eersten Mei te laten zoo als 

die is.  
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