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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 OCTOBER 1885

Smilde, 29 Sept. Omtrent het vergaan van het vaartuig van den schipper H. Vennik wordt ons nog het
volgende medegedeeld: door de hevige deining der zee werd het reeds te voren ontstaan lek plotseling
grooter, zoodat de opvarenden, schipper en knecht, al ras aan lijfsbehoud moesten denken. Ze
verlieten, zonder iets dan een bed mede te nemen, met de boot het schip, dat weldra zonk. Na eenige
uren op zee te hebben rondgezwalkt, werden de beide mannen door een Frieschen tjalkschipper
opgenomen. Het schip, geladen met klipzout, was niet verzekerd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 2 OCTOBER 1885

Smilde, 1 Oct. In de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad gisteravond als spreker
op dr. P.H. Roessingh te Emmen, die naar aanleiding van Exodus 20:5, Ezechiel 18:1-4 en 19-20 en
Romeinen 5:18 en 19 sprak over de erfzonde en de schuld der zonde.
In de inleiding wees de heer R. op de macht van ’t kwaad, eene macht, die o.a. blijkt uit de
onthullingen der Pall Mall Gazette, uit het bekende Haagsche proces enz. Gelukkig echter wordt het
kwaad des te krachtiger bestreden, naar mate het grootere verhoudingen durft aannemen. Niettemin is
en blijft tot nog toe de macht van het kwade groot, ook in de kerk, waar dweepzieke heerschzucht
steeds meer op den voorgrond treedt.
De clericalen zeggen in de liberalen de schuldigen te zien, die aan ’t kwaad zoo grooten invloed
hebben bezorgd; zedeloosheid, communisme enz. enz. – de liberale beginselen zijn de schuld van
alles. Gemakkelijk zou ’t vallen met tegenbeschuldigen te antwoorden, doch waartoe is dat nut?
Gorden we liever ons aan tot de bestrijding van ’t geen de menschheid ontsiert.
In de tekstbeschouwing wijst spreker o.a. op de ongelijke meening, die Paulus en Ezechiël omtrent de
erfzonde koesteren, om dan te vragen: wat is erfzonde en bestaat ze werkelijk? We allen weten, hoe,
door ’t slechte voorbeeld getrokken, het kind maar al te vaak zijne ouders navolgt in het booze, doch
“de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders.”
Ezechiël stelt meer den enkelen mensch op den voorgrond; Paulus ziet in het individu slechts een deel
der menschheid. Laat ons iets kiezen van P. en iets van E., want, al leeft de mensch een eigen leven,
ook heeft hij als lid der maatschappij invloed op ’t geheel.
Met onverdeeld genoegen werd door het talrijke publiek de fraaie en degelijke rede des heeren R.
aangehoord.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 3 OCTOBER 1885

Smilde, 2 Oct. Ter verkiezing van een lid van ’t bestuur van het waterschap “de Zeven Blokken”
werden heden uitgebracht 156 stemmen.
Het aftredende lid, de heer E.R. Homan, verkreeg er 144; 10 stemmen waren in blanco en 2 personen
verkregen ieder 1 stem. De heer Homan is alzoo herkozen.

WATERSCHAP
“De Zeven Blokken”.
TWEEDE OPROEPING tot eene VERGADERING (volgens art. 34 algem. reglement op de
Waterschappen in Drenthe) van Stembevoegde Ingelanden van bovengenoemd Waterschap
op Maandag 12 October a.s., des voormiddags ten 10 uren, ten huize van de Wed. HOMAN.
Punten van behandeling:
1e. Bespreking van het nieuwe plan van waterafvoer.
2e. Het Bestuur te machtigen tot het tijdelijk opnemen van gelden voor de voorschotten voor nalatige
onderhoudplichtigen van de Sickensbrug en de Evert Hendrikswijksbrug en andere werken, die in
1885 mochten voorkomen.
3e. Verslag van het Bestuur aangaande de opschooningen van waterleidingen, tot afvoer van het
overtollige water.
4e. Bespreking over de verbetering van stuwen en waterkeeringen in het Waterschap.
Smilde, 2 October 1885.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris-Penningm.
P.S. Tot deze vergadering worden ook Ingelanden niet stembevoegd toegelaten.

