
 

blad 1870z 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 DEC. 1870 
 
+ Smilde, 16 Dec. Met genoegen vernemen wij, dat hier een rederijkerskamer werd opgerigt, ten doel 

hebbende zich onderling te vermaken en te oefenen en de ingezetenen nu en dan een genotvollen avond 

te verschaffen, en ook, dat na de eerste voorstelling dier Kamer nog menig jongmensch lid daarvan is 

geworden. Wij, en voorzeker een ieder met ons, juichen ’t van ganscher harte toe, als een blijk dat de 

lust meer en meer ontstaat, om de lange winteravonden in plaats van zich aan uitspattingen en 

braspartijen over te geven, in onschuldig vermaak te slijten. Maar helaas! het is maar al te waar, dat er 

zijn, bij wie die prikkel te vergeefs gezocht wordt. 

In den afgeloopen nacht is dat hier weer bewezen, daar men een lage schanddaad heeft bedreven, die 

schier door een ieder gebrandmerkt wordt. Bij twee ingezetenen zijn de glazen ingeslagen. Wij hopen, 

dat het door onze bedachtzame veldwachters ingesteld onderzoek daartoe mag leiden, dat de schuldigen 

van dit weinig geestig en zeer lafhartig bedrijf de welverdiende straf niet ontkomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 DEC. 1870 
 
+ Smilde, 18 Dec. Door eenige liefhebbers van de jagt, werd gister in de bosschen van den heer Grohte, 

nabij Hoogersmilde, een vossejagt gehouden. Reeds bij den aanvang, toen de drijvers in ’t bosch 

kwamen, gelukte het J. Bruggink een dikken moervos te schieten. Nog is een tweede gezien en 

aangeschoten, maar deze heeft voor ditmaal weten te ontkomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 DEC. 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Vrij beheer. 

III 

Het ontwerp voor een reglement op de kerkelijke goederen alhier is nog in de maak; volgens 

Proudhon’s berekening moet het een stuk van groote waarde worden. 

Ik veroorloof mij inmiddels noch een paar punten in bedenking te geven. 

Ten eerste zoude ik het van groot belang achten, dat de bepaling werd opgenomen, dat alle 

gecombineerde vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, na voldoende ter kennis van de gemeente 

te zijn gebragt, door alle stemgeregtigde lidmaten konden worden bijgewoond, daar de tijd, voor 

handelen achter de schermen, na het invoeren van het stemregt, voorbij is. 

Ten tweede moet de leraar in overleg met den kerkeraad ten alle tijde over het kerkgebouw kunnen 

beschikken, met inachtneming daarvan dat in buitengewone omstandigheden het buiten finantiëel 

bezwaar der kerk geschiedt.  

Van de wenken of opmerkingen, die ik ten aanzien van deze zaak mij veroorloofd heb, zijn er twee 

waarop ik de gemeente vooral wijs: 

1
e
. op eene aanmerkelijke uitbreiding van het getal notabelen; 

2
e
. daarop, dat de gemeente het regt aan zich behoudt tot het kiezen van kerkvoogden. 

De laatste stemming voor leden van den kerkeraad heeft naar mijn bescheiden oordeel een 

behartigingswaardigen wenk gegeven. 

Smilde, 12 Dec. 70           H. 


