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INGEZONDEN STUKKEN
Tot groot ongerief van velen is thans de Grietmansbrug ook weder buiten gebruik gesteld. Zouden
eenige belanghebbenden en belangstellenden de handen niet ineen kunnen slaan om afdoende
maatregelen te beramen, opdat èn de Grietmansbrug èn de Jonkersbrug weder in goeden staat worden
gebragt. Laat ik wijzen op hetgeen er aan de Oostzijde der Hoofdvaart geschiedt. De kosten der brug
over de Suermondswijk zijn door een tiental hectaren gedragen. De brug over de Eekhoutswijk die
p.m. f 650 zal kosten, wordt door p.m. 400 hectaren bekostigd. Alzoo is de omslag slechts f 1,60 per
hectare. Welke een klein offer tegenover zooveel gerief en voordeel voor velen. Wat men nu aan de
eene zijde van de Hoofdvaart vermag, zou men aan de andere zijde niet kunnen en willen, daar het ons
aller belang geldt? Dat er dus mannen opstaan en door ieder die bij de zaak belang heeft en er belang
in stelt ondersteund te worden, om de gedenksteen van onwil van schade en van schande voor deze
gemeente voor goed op te ruimen. ‟t Is voorzeker de innige wens van alle goedgezinde inwoners.
Smilde, 15 Maart 1871.
Een belanghebbende.
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+ Smilde, 17 Maart. Naar veler gevoelen verkeerde men hier, op kerkelijk gebied, in een onwettigen
toestand. Thans meent men, dat zulks wel zeker het geval is. Wij staan toch volkomen met
Veenendaal, waarvan in het nommer dezer courant van gister (donderdag 16 maart) melding is
gemaakt, gelijk, zoodat het aannemen van “vrijheden” , het benoemen van notabelen, het door deze
ontwerpen en door de gemeente aannemen van een reglement, het verkiezen van kerkvoogden, alles
zeer waarschijnlijk van „nul en geene waarde” zal zijn.
Smilde
ALGEMEENE OPROEPING
van INGELANDEN van het 2de ne 3de Blok, N.W.-zijde der Hoofdvaart, en alle belangstellenden, om
a.s. Maandag den 20sten Maart, ‟s middags 4 uren, ten huize van den Heer H.J. WIND, om die plannen
te beramen en die stappen te doen, welke
strekken kunnen tot weder herstel en oprigting van de Grietmans- en Jonkertbrug.
Smilde, 17 Maart 1871.
J. Joffers, M.A. Hoogerbrugge
J.W. de Vries, G. ten Oever
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INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
In het nommer van uw geëerd blad van heden schrijft een uwer correspondenten van hier, dat, wat
betreft den kerkelijke toestand, Smilde in hetzelfde geval verkeert als Veenendaal en derhalve ook hier
alles van nul en geene waarde zal zijn. Het is mogelijk - ik ken de zaak van Veenendaal niet goed
genoeg -, doch ik heb uit de uitspraak van den Wageningschen kantonregter niet kunnen afleiden, dat
hij de keus van vrij beheer te V. heeft veroordeeld. Zoo dit in de bedoeling ligt, dan zijn evengoed de
gemeenten die geen vrij beheer gekozen hebben veroordeeld, en is ook het collegie van toezigt
onwettig. Ik geloof evenwel, dat wij in deze gewigtige zaak, en dit geef ik uwen correspondent in
overweging, beter doen een weinig geduld te hebben, dan te trachten onzen wil als wet door te drijven,
temeer, daar uw correspondent het toch wel niet zal wagen, om op het vonnis van den Wageningschen
kantonregter den stempel van onfeilbaarheid te drukken.
Bovendien meen ik, dat uw correspondent voorzigtiger deed met niet zoo spoedig het vuurtje van
tweedragt aan te blazen, daar het anders wel eens aanleiding kon geven, dat er vonken vlogen en hij
zelf niet buiten gevaar bleef. Ik acht het beter stil onzen weg te gaan, totdat de Hooge Raad in dezen
uitspraak heeft gedaan. Men zou zich anders wel eens genoodzaakt kunnen zien uwen correspondent
op eene minder aangename wijze te herinneren, dat hij zich blijde had gemaakt met eene doode mees.
Smilde, 18 maart 1871
H.

