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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 20 OCTOBER 1885 
 

 
Smilde, 17 Oct. Als iets zeer bijzonder kunnen we melden, dat door J.S. Kramer alhier in een 

lijsterstrik een wezel is gevangen. Denzelfden dag ving hij in een anderen strik eene muis. 

Smilde, 18 Oct. Gisteravond circa 9 uur dreef een zoontje van de wed. Zwiers kwaadwilligheid zoo 

ver, dat het een dochtertje van K. Kok, hetwelk een boodschap had verricht, eensklaps aangreep en 

in eene diepe, vol water staande sloot wierp. Het meisje zou hoogstwaarschijnlijk verdronken zijn, 

want aan eigen redding was niet te denken, ware niet E. Veldhuis, die daar in de onmiddellijke 

nabijheid woont, als redder komen opdagen, om haar voor een wissen dood te behoeden. De zaak is, 

naar wij vernemen, reeds in handen der politie. Het is te hopen, dat dit individu voor een poos 

onschadelijk worde gemaakt, want in de gewone maatschappij deugen zulke gevaarlijke jongens 

niet. 

Smilde, 18 Oct. In de heden gehouden kerkeraadsvergadering der Israelietische gemeente alhier zijn 

tot leden van het kerkbestuur  herkozen de heeren J. Cohen en J. Bloemendal Lz. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 OCTOBER 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Mag ik u een plaatsje vragen, om mijne ingenomenheid te betuigen met het schrijven van den heer S. 

alhier? 

De heer S. heeft terecht de vraag gesteld, of een drietal leden van onzen gemeenteraad het 

vertrouwen langer verdient. 

Welke is de kwaal? Dat in onzen gemeenteraad te veel zelfstandigheid is binnengeslopen. 

De gemeenteraad moest hier eigenlijk bestaan uit elf leden, namelijk één denkend hoofd en tien ja-

knikkende koppen. 

Zoo moest het zijn en zoo moet het ten minste worden; maar eene andere vraag: hoe krijgen wij het 

zoo? 

Dood-eenvoudig, de heer S. heeft ons de weg aangewezen het vertrouwen op te zeggen aan die 

raadsleden, welke in het vervolg den moed hebben zich tegen de voorstellen van dat eene denkend  

hoofd  te verzetten. 

Want ik stem volkomen met den heer S. in: is het geen krankzinnigenwerk, in eene gemeente als 

deze schoolgeld te heffen? 

De hoofdelijk omslag alhier is een bagatelletje;  hij, die b.v. f 10.000 inkomen heeft, betaalt 

eenvoudig één duizend gulden, geen cent meer. Het is slechts het vrome Alva's penningje. 

En nu, mijnheer de redacteur, zou naar mijn bescheiden oordeel de afdoendste maatregel deze zijn: 

zich per adres tot den Minister van Binnenlandsche Zaken, als mede tot de leden van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal te wenden met verzoek om bij de behandeling der censuswijziging voor 

deze gemeente een afzonderlijk artikeltje op te nemen, aldus luidende: Om kiezer van leden van de 

gemeenteraad van Smilde te zijn, moet men Nederlander, meerderjarig ingezeten en in het volle 

genot der burgerlijke en burgerschapsrechten wezen. Een bij deze wet gevoegde tabel (alleen voor 

de gemeente Smilde) wijst aan dat men in handen van den voorzitter eener commissie den eed of de 

belofte heeft afgelegd en dat men nooit of nimmer zijn stem zal uitbrengen voor leden van den 

gemeenteraad, dan op mannen, die zich in de gemeente sinds jaren hebben doen kennen als ware 

stroostoppels, getrouwe ja-broers en nooit-denkende wezens – ergo: volkomen genegen zich onder 

den pantoffel van dat denkend hoofd te plaatsen. 

Dan geloof ik, mijnheer de redacteur, dat men het kwaad te boven, de toekomst verzekerd en 

volkomen in den geest van den heer S. gehandeld is. 

In den Haag bestaat alle kans van slagen, want daar weet men ook, dat men die zelfstandig denkende 

koppen niet op kan schieten en men het zelden zoo kan krijgen als men dat gaarne zelve zoude 

wenschen. 

Ik hoop later mijne nieuwe staathuishoudkunde of beter gezegd: mijne oude staathuishoudkunde in 

nieuwen vorm, breeder te ontwikkelen. 

Onder dankzegging,         uw dw. dr., 

Smilde, 20 October 1885.        R.D.H. 


