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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 15 DECEMBER 1863

INGEZONDEN STUKKEN
Aan de leden der commissie voor het kinderfeest
te Hoogersmilde van den 30 November 1863,
ter herinnering van Neerlands herkregene onafhankelijkheid
Mijnheer!
Ten behoeve van het hier bedoelde feest werd eene collecte langs de huizen der ingezetenen gedaan, die
opbragt meer of min f 30,-; gij waart met ‘t bestuur en de regeling van ’t feest belast, gij moest bepalen
wat feestelijk onthaal aan de kinderen zou gegeven worden; de ingezamelde gelden moesten dus aan u
komen, ten einde gij daaruit de kosten zoudt kunnen bestrijden.
Die gelden, door de algemeene ingezetenen van Hoogersmilde bijeen gebragt, moesten aangewend
worden tot het doel, een kinderfeest, waartoe ze werden ingezameld en gegeven; ’t waren gelden door ’t
algemeen bijeengebragt, om ten algemeene genoegen te dienen; daarom zijt gij daarvoor
verantwoording, daarom daarvan rekenschap verschuldigd.
U kennende als billijk en regtvaardig, zouden wij er niet aan gedacht hebben, die van U te vragen, maar
wij zijn in ’t zekere onderrigt, dat de beschuldiging in ’t openbaar wordt uitgesproken, dat die gelden
maar voor een gedeelte, voor ruim de helft slechts zijn aangewend tot het doel waarvoor ze bestemd
waren, voor ’t kinderfeest.
Die beschuldiging noopt ons U rekenschap te vragen! uw goede naam, de algemeene achting die Gij
bezit, gebieden U die te geven.
Wij hebben pogingen aangewend om inzage der lijst te krijgen waarop het gegevene was aangeteekend;
maar men gaf ons te kennen, dat die reeds des avonds van den collecte-dag in stukken en te zoek was
geraakt.
Wij weten dat er door U eenige spelen om prijsjes waren bepaald, die niet hebben plaats gehad.
Wij weten voorts dat er niet de suiker voor de gedronken melk is gehaald, die gij noodig had geacht, en
dat ze toch in rekening is gebragt; wij hebben stukken in handen, die ons juist doen kennen dat de
gelden niet alle tot het doel zijn gebruikt, en daarom meenen wij U te moeten vragen:
a. Hoeveel is voor ’t kinderfeest gecollecteerd? b. aan wie is de gecollecteerde som ter hand gesteld; wie
heeft de uitgaven daarvan gehad; en waarvoor is die som uitgegeven? c. waarom hebben de spelen om
prijsjes niet plaats gehad, iets zoo eigenaardig, zoo opwekkend en zoo vervrolijkend, bij een kinderfeest,
en waar is het daarvoor bestemde geld gebleven, of waartoe gebruikt? De zaak is ons duister, geeft gij
ons ’t noodige licht, opdat de waarheid blijke.
Wij meenen ons te mogen vleijen, dat gij ter goeder trouw hebt gehandeld, maar daarom ook zijt gij aan
U zelven verschuldigd door rekening en verantwoording van die goede trouw te doen blijken; is er,
gelijk er zijn die dat meenen, van die goede trouw misbruik gemaakt, dan is het, ter uwer regtvaardiging
uwe zaak, dit aan ’t licht te brengen.
Wij durven vertrouwen, dat gij dit, zoo ’t waar is, in uw belang zult doen en anders rekenschap zult
geven.
Hierop vertrouwende, teekenen wij ons uwe mede-ingezeten, bijdragen geleend hebbende en belang
stellende in ’t kinderfeest.
Hoogersmilde, 11 December 1863.

M.A. HOOGERBRUGGE
verwittigt belangstellenden, dat hij van af primo Januarij 1864 geen vrijheid meer verleent, noch met
Paarden, noch met ander Vee, over de BRUG te gaan, liggend voor zijne woning, over de Molenwijk.

