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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1890 

-vervolg van blad 1890r2 

Ik ben een goed mensch en moet dus van die verlichting, waarmede men zoo hoog heeft geloopen – 

het wordt gelukkig al anders – niets, volstrekt niets hebben. Eigenlijk zag ik liever, dat alle scholen, 

behalve die voor kinderen van mij en mijns gelijken natuurlijk, werden afgebroken. 

Dan werd het nog eens weder zooals het behoort; waarschijnlijk beleef ik het nog wel, dat het zoover 

komt. Voorloopig ben ik nu best in mijn humeur. Me dunkt, in een volgend jaar wordt nergens een 

kind tot de school toegelaten voor het zeven jaar is; jagen we de elfjarige jeugd dan op de straat, zoo 

zijn we al weder een goed eind op den ons zoo duidelijk afgebakenden weg. 

Smilde.          J. DOMPER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 AUGUSTUS 1890 

Stoomzuivelfabriek 

te Smilde. 

Alle WERKDAGEN van 2 tot 4 uur versche ROOMBOTER verkrijgbaar. 

Noteering tot en met 8 Augustus 50 cent per half kilo. 

De Directeur: J. PASMA. 

Smilde, 1 Aug. De herbouw der school te Kloosterveen zal spoedig afgeloopen zijn en naar men 

verneemt zal a.s. Maandag een begin worden gemaakt met de herbouw der school te Hijkersmilde. 

Ten behoeve der school met den Bijbel te Bovensmilde is men begonnen met het aanvoeren van 

materiëel en het gereed maken van het bouwterrein. Het plan bestaat, de school op 1 Nov. a.s. te 

openen. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 4 Aug. Tegenwoordig alle leden behalve de heeren Homan Kijmmell, Wessemius, van Veen 

en Tonckens. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, dd. 28 Juli, worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken: 

a. Een schrijven van Ged. Staten, behelzende een opmerking aangaande een drietal op het kohier van 

het schoolgeld voorkomende personen. 

De voorzitter stelt voor, gemeld kohier dienovereenkomstig te wijzigen. 

Conform wordt besloten. 

b. Eene missive van Ged. Staten, daarbij in overweging gevende de, in de vorige vergadering 

vastgestelde, af- en overschrijving in een paar posten te splitsen. 

Alzoo wordt besloten. 

c. Een schrijven van den heer G.B. Staal, hoofd der school te Bovensmilde, waarin deze protesteert 

tegen de bewering van den voorzitter, in de vergadering van 28 Juli ll. geuit, dat de kinderen in het 

eerste schooljaar niets anders zouden leeren dan den weg te kennen van huis naar school. Adressant 

trekt uit die bewering verschillende bezwarende gevolgtrekkingen tegen het onderwijzerspersoneel en 

eindigt zijn protest met de opmerking, dat, wil de voorzitter een zeker doel bereiken, hij dit niet doe 

ten koste van de eer en den goeden naam der openbare onderwijzers.  

 -vervolg op blad 1890s 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1890 

 
Smilde, 5 Aug. Aan de leveranciers der stoomzuivelfabriek alhier is per liter melk 2½ cent uitbetaald. 

(De ondermelk wordt terug bezorgd). 


