
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 7 AUGUSTUS  1852 
 
SMILDE, 5 AUGUSTUS. Terwijl op vele plaatsen voorvallen van subiet overlijden hebben plaats gehad, heeft 

men ook hier een dergelijk geval te betreuren. G. Tik, eene weduwe, was gister morgen nog gezond en wel, 

tegen de middag wordt ze wat ongesteld, en gaat naar bed, en weinige uren daarna is ze een lijk; en een 

verstandloos kind een wees. (Ook in Assen heeft zulk een subiet sterfgeval plaats gehad) 

6 Aug. Op Donderdag den 29 Julij werd alhier ten huize van den logementhouder Luxwolda eene vergadering 

van eenige ingezetenen dezer gemeente gehouden., ten doel hebbende het oprigten van een muzijkgezelschap. 

In die vergadering werd eene commissie benoemd tot het ontwerpen van een concept-reglement, dat in eene 

vergadering, over acht dagen te houden, zou worden ter tafel gebragt. Die commissie heeft zoodanig 

reglement in gereedheid gebragt en der vergadering, gister avond ten huize van den logementhouder Wind 

gehouden, aangeboden. Met enkele wijzigingen is dat reglement goedgekeurd en gearresteerd, waarop 35 
leden tot de vereeniging toetraden. Daarop ging men over tot het benoemen van een bestuur en 

commissarissen over de muzijk. Wij hopen, dat het doel: het beoefenen der muzijk te bevorderen en daardoor 

gunstig op zedelijkheid en beschaving te werken en een nuttige uitspanning te verkrijgen, zal  bereikt worden. 

Ingezonden stukken 

SMILDE, 3 augustus 1852. De dag van vrijdag j.l. was voor de Israël. gemeente alhier een feestdag in den 

volsten zin des woords. Eene Godsdienstige plegtigheid, die uiterst zeldzaam plaats grijpt, stemde alle 

gemoederen tot reine, onschuldige en aan geestdrift grenzende vreugde. Het was namelijk de dag, waarop eene 

nieuwe, op perkament geschreven wetsrol door het pieus gesticht onder de zinspreuk talmud Thora 

(beoefening der Heilige leer) aan de gemeente ten geschenke werd gegeven en plegtig werd ingewijd. De 
heeren A. J. Polak en A. van Dam, bestuurders van genoemd gesticht, stelden dan ook alle pogingen in het 

werk, om deze plegtigheid naar het volle gewigt der zaak te verhoogen en op te luisteren. Reeds vroeg in den 

ochtend was eene sierlijke eereboog voor den ingang der kerk opgerigt en het kerkgebouw zelf zoo wel in- als 

uitwendig met schoone bloemen, in verschillende soorten en schakeringen, benevens een aantal nationale 

vlaggen, versierd. 

Ten elf ure begon de optogt. Zestien in het wit gekleede meisjes van 6 tot 14 jaren, die den weg met bloemen 

bestrooiden, openden den trein. De bestuurders, die de Koningin van het feest droegen, welke smaakvol 

versierd was met een kostbaar omhulsel, door de vrouwen vereeniging alhier hiertoe geschonken, werd 

omgeven door vier notabelen, die een hemelsblaauw verhemelte boven dezelve droegen. 

Daarop volgde onmiddelijk de Eerw. Heer Rabbijn te Meppel, vergezeld door den Leeraar  bij voornoemd 

gesticht den Heer H. Scheffer en den Heer M.J. Hes, voorzanger te Gorredijk, als belast met het uitvoeren der 
zangstukken, door genoemden Heer Scheffer vervaardigd, en door gemelden Heer Hes en secondanten 

gecomponeerd. Daarop volgden de leden twee aan twee, alle in feestgewaad uitgedost, onder eene 

buitengewone toevloed van nieuwsgierigen, zoowel uit deze als omliggende gemeenten zaamgestroomd. Aan 

het kerkgebouw gekomen, en ieder zijne plaats ingenomen hebbende, werd door de kerkmeesters de 

wetsrollen uit de arke genomen en der nieuwe te gemoet gevoerd. Hierop werden door meergemelden Heer 

Hes en secondanten eene welkomstgroet aangeheven, die zoowel wat melody als harmonie betreft 

allerkeurigst mag genoemd worden. Daarna werd de ingehuldigde binnengedragen, en bij de zevenvoudige 

ceremoniele omvoeringen rondom het Biema was ieder verrukt over de welluidende krachtige en gevoelvolle 

stemmen der gemelde Heeren zangers, die door hun talentvol genie de waarde en den inhoud van het gedicht 

niet weinig verhoogden. Nadat de wetsrollen in de arke waren geplaatst beklom de Eerw. Heer Rabbijn het 

spreekgestoelte en hield naar aanleiding van Deutronomeum 32 vers 47 eene zeer schoone uitgewerkte 

kanselrede, die zoowel in sierlijkheid van stijl als in krachtige uitdrukkingen den deftige voordragt ieders 
aandacht op het zeerste boeide en de goedkeuring van alle aanwezigen wegdroeg. Hierop werd door den 

Godsdienst onderwijzer H. Scheffer insgelijks eene leerrede gehouden, naar aanleiding van Deutern. 5 v. 26 

over de belangrijkheid der plegtigheid, die met belangstelling werd aangehoord. Tot slot zongen de 

meergemelde zangers het gebed voor Koning en Overheid en Psalm CL. Genoemde plegtigheid werd door een 

groot aantal aanzienlijken van andere kerkgenootschappen bijgewoond, o.a. door de Heeren Mr. van der Veen, 

lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, en van Veen, lid der provinciale Staten van dit gewest. 

Eerstgenoemd Heer reikte na het eindigen der plegtigheid aan de beide redenaars minzaam de hand, hen 

bedankende voor het genoegen Z.W.E. Gestr. met hunne redevoeringen aangedaan. 

Geen feest dat immer met meerdere deelneming, belangstelling en hartelijker dan het gemelde werd gevierd. 

Het was een feest, dat steeds in gezegend aandenken zal blijven, een feest, dat, zoo dikwijls van de zoo plegtig 

ingewijd wetsrol gebruik zal worden gemaakt, eene hoogst aangename herinnering zal verwekken. 
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