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De heer van E. trok te velde tegen het kapitaal, het product van moord en diefstal. Hij schetste het 

ontstaan der eerste kapitalisten-grondbezitters, die als voorsten (hiervan is volgens van E. het woord 

vorsten afgeleid) eener horde eene andere horde hare bezittingen ontnamen. De voorsten maakten 

gebruik van het recht van de sterkste, om zichzelven  het leeuwendeel toe te eigenen, terwijl hunnen 

onderhoorigen zich met het overschot tevreden moesten stellen. Later werden de overwonnenen als 

slaven gebruikt en zoo ontstond de klasse dergenen, die moeten werken ten bate van hen, die 

hunnen tijd doorbrengen met het verbrassen van ’t geen een ander verdient. 

Het kapitalisme, trouw gesteund door eene kerk, die belang heeft bij zijn behoud, kan dus, volgens 

den heer van E., niet op zijne afkomst roemen en moet verdwijnen, wijl het steeds aan zijnen 

oorsprong getrouw is gebleven, den arme exploiteert en hem afscheept met een hongerloon. Het 

kapitalisme dan moet verdwijnen en het onderscheid tusschen armen en rijken mag niet blijven 

bestaan. Ieder mensch heeft recht op een menschwaardig bestaan. 

De opeenhooping van rijkdommen is te allen tijde door de edelsten onder de menschen bestreden; 

Jezus eischte van den rijken jongeling, dat hij zijne bezittingen zou verkoopen. De jongeling deed 

het niet en de rijke Christenen van heden volgen trouw dat voorbeeld. 

En hoe doen de predikers van Jezus, leer? De zoon des menschebn had geen steen, waarop hij zijn 

hoofd kon nederleggen, maar kom in een dorp en ge behoeft niet te vragen, waar de dominé woont; 

zoek maar naar het fraaiste huis, daar woont de man. Ten slotte maande de heer van E. de arbeiders 

aan zich te vereenigen. Onder het zingen van het vrijheidslied ging de vergadering uiteen. 

De orde werd geen oogenblik verstoord. 

 

Raadsvergadering. 

Smilde, 19 Febr. Tegenwoordig alle leden, uitgezonderd de heeren Drenthen en Vos. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, dd. 10 Febr., worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De voorzitter neemt het woord en zegt: 

“Mijne heeren! 

Het zij mij op dit oogenblik vergund, in deze vergadering te mogen wijzen op het groote voorrecht, 

dat op dezen dag het Huis van Oranje in het bijzonder en ons Vaderland in het algemeen ten deel 

valt. 

Het is de dag, waarop Z. M. onze geëerbiedigde Koning zijn 73ste geboortefeest viert. 

Het is mijne oprechte wensch, dat God onzen Koning nog vele jaren spare, tot zegen voor hem zelf, 

tot heil van zijn Huis en tot bevordering van den bloei van ons dierbaar Vaderland. 

Ik verzoek de leden van den Raad, die in dezen zeker allen met mij gelijk gezind zijn, op te staan en 

luide met mij in te stemmen: “Leve de Koning!” 

Alle leden staan van hunne zetels op en eenstemmig klinkt het “Leve de Koning” door de 

vergaderzaal. 

Ingekomen stukken: 

1. a. Een schrijven den Ged. Staten, waarbij zij hunne goedkeuring hechten aan een besluit, in de 

vorige vergadering genomen, betreffende af- en overschrijving dienst 1889. 

b. Eene missive van Ged. Staten, waarin zij eene kleine bemerking maken omtrent een 

overschrijving betreffende eenig materiaal voor de gehouden volkstelling. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter stelt voor naar aanleiding van de gemaakte opmerking, genoemd besluit in te trekken 

en te besluiten in den geest zooals door Ged. Staten is aangegeven. 

Conform wordt besloten. 

2. Af- en overschrijving begrooting 1889. De voorzitter stelt namens burg. en weth. nog een 

overschrijving voor op paragraaf schoolbehoeften. Hij wenscht omtrent dezen post, die reeds f 200 

is overschreden, eenige toelichting te geven. 
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