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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 MAART 1890 

 
Smilde, 3 Maart. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als 

spreker op ds. P.J. Proost te Koog a/d Zaan. Als tekst was gekozen Ruth 1:19b: “Is dit Naomi”. 

Eerst schetste spreker de schoonheid van ’t boek Ruth: een roman met historischen achtergrond, 

waarin vooral de karakterschildering treft; daarna werden de redenen  ontvouwd waarom het boek 

Ruth geschreven werd: - ter afkeuring van Esra’s harden maatregel, om de Samaritaansche 

vrouwen en kinderen van de joden weg te zenden. Vervolgens schetste de heer P. de komst van 

Naomi in Bethlehem, haar verleden en den toestand, waarin zij nu verkeert en die den 

Bethlehemmers verbaasd deed vragen: Is dit Naomi? Ze is nu eene oude, klagende vrouw met een 

verbitterd gemoed, dat haar al ’t goede, ’t welk ze genoot en nog geniet, doet voorbijzien; haar doet 

vergeten, dat ze Ruth naast zich heeft, die een schoon voorbeeld levert van eene opofferende liefde, 

welke helaas! te zelden wordt aangetroffen. 

Is dit Naomi? 

Die vraag der Bethlehemmers teekent de gewone alledaagsche nieuwsgierigheid, die door alle 

eeuwen heen heeft stand gehouden en ook thans nog al te vaak de plaats inneemt der waarachtige 

deelneming. 

Ten slotte gaf spreker, weder naar aanleiding van de vraag: “Is dit Naomi?”, voorbeelden, die 

aantoonden, hoe na de grootheid de val was gekomen. Doch ook het omgekeerde heeft plaats. 

Personen, van wie men weinig verwachtte, werden weldoeners der menschheid. Jezus, Luther en 

anderen zullen menigmaal de vraag hebben doen rijzen: “Is dit des timmermans zoon?”  “is dit de 

eenvoudige monnik?” 

Met de grootste aandacht volgde het talrijke publiek den begaafden spreker. 

De Koraalvereeniging, directeur de heer K. Supheert, zong op verdienstelijke wijze een viertal 

liederen. 

 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

ALGEMEENE VERGADERING van stembevoegde Ingelanden op Donderdag den 13den Maart 1890, 

des voormiddags 11 ure, ten huize van M. WIND. 

Punt van behandeling: 

Rekening en verantwoording over den dienst 1889. 

Smilde, 4 Maart 1890.    Namens het Bestuur:     

De Voorzitter, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris: P.J. KRAMER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 MAART 1890 

 
Smilde, 5 Maart. Men deelt ons de volgende, zeker niet alledaagsche gebeurtenis mede: De 

landbouwer W. S. alhier verkocht aan F. O. te Kloosterveen een paard voor ongeveer f 200. Het dier 

scheen niet te voldoen aan de eischen, die de kooper meende te mogen stellen, waarna hij het 

terugbracht naar den vorigen eigenaar. S. wilde het niet terug; O. wilde het niet houden. Het paard 

schijnt nu aan zijn lot te zijn overgelaten; althans het liep onbeheerd bij den weg en is in een 

schutstal geplaatst. 

Palmslag  - Smilde. 

Op Woensdag 12 Maart 1890, 

des avonds te 6½ uur, ten huize van de Wedw. HUIZING, Kasteleines, bij de Leembrug te Smilde, 

zal, ten verzoeke van de eerste Hypothecaire Creditrice, krachtens art. 1223 B. W., publiek bij 

palmslag worden verkocht:   Eene Behuizing 

met Erf, Tuin, Weideland, Bouwland en Veld, staande en gelegen te Smilde, aan de zandwegzijde, 

dicht bij de Leembrug, samen gemeten op 2 h., 86 a., 30 c.a., in vijf perceelen, ingezet totaal op  

f 985.- 

De verkocht wordende Goederen zijn in eigendom in gebruik bij G.A. VISGER en cons. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 


