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-vervolg van blad 1890m 

Wel heb ik gezegd, dat ik – om ’t gewicht der zaak en daar ze onverwacht me werd voorgelegd – ze 

gaarne een paar dagen in overweging nemen en daarna mijn besluit meedeelen zoude. Zeker ware 

die tijd van beraad niet verlengd, had niet lichte ongesteldheid me verhinderd te bestemder tijd 

persoonlijk mijn gevoelen te gaan overbrengen. Zelfs heb ik er over gedacht dit schriftelijk te doen; 

zeker bewijs genoeg, dat ik niet het voornemen had een kerkeraadsbesluit uit te lokken. Toen ’t zoo 

echter ’t laatst der week geworden was, besloot ik te wachten tot het begin der volgende en deelde 

des Zondags den aanwezigen kerkeraadsleden ’t voorstel mede, de vorige week mij  gedaan, en 

overtuigde me, dat hun inzicht niet van ’t mijne verschilde. 

Legt men deze mededeeling van de toedracht der zaak naast het bericht van uw correspondent, 

waarin – meen ik – gesproken wordt van een met algemeene stemmen door den kerkeraad genomen 

besluit of verworpen voorstel en naast het: “de predikant zegt men den kerkeraad de zaak te willen 

bespreken en doet alzoo op Zondag 27 April ll.”; dan laat ik gaarne ’t oordeel over de juistheid 

zoowel van ’t bericht als van het ter verdediging er van aangebrachte aan den onpartijdigen 

belangstellende. 

Dat een der leden van de Chr. Ger. gemeente, die wij bezochten, ouderling bij die gem. is, was me 

onbekend tot ‘k het heden las. Dit zal ook wel niet ter zake doen: ’t plan tot oprichting eener Christ. 

School is uitgegaan van de Chr. Geref. jongelingsvereeniging alhier. 

U verzekerende op deze zaak niet meer te zullen terugkomen, heb ik de eer – onder dankbetuiging 

voor de mij gegunde plaats in uw blad – met de meeste achting te zijn. 

M. de R., 

Bovensmilde,  7 Mei ’90    Van Ued. de dw. dr. J.C. DE HOOG. 

 

Het BESTUUR der Naamlooze Vennootschap de Stoomzuivelfabriek te Smilde verwittigt Heeren 

AANDEELHOUDERS, dat te beginnen met Maandag 12 Mei per kwitantie over de derde storting ad 

vijf gulden per Aandeel zal worden beschikt. 

Smilde, 8 Mei 1890.      Namens het Bestuur voornd., 

J. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

H. FLEDDERUS, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 10 MEI 1890 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur? 

De heer J.C. de Hoog zal begrijpen, dat het een correspondent onmogelijk is na te gaan, waarom zoo 

en niet anders wordt gehandeld, daargelaten nog, dat door dit waarom de zaak zelve geen ander 

aanzien krijgen zoude. In de thans besproken schoolquaestie b.v. kon ik alleen melding maken van 

het feit, dat alle kerkeraadsleden, wier opinie door den heer de H. werd gevraagd, zich verklaarden 

tegen de oprichting der school, waartoe men van Chr. Ger. zijde medewerking wenschste. ’t Was 

trouwens alleen dit feit, ’t welk ik u berichtte; nu het niet wordt weersproken, kan ook ik van mijne 

zijde er verder het zwijgen toe doen en bijkomende omstandigheden laten rusten. 

Smilde, 9  Mei     Met de meeste achting, UEds. dw. dr. en correspondent. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 MEI 1890 

 
Smilde, 9 Mei. Op het gebied van timmer- en metselwerk is het hier buitengewoon druk: de 

zuivelfabriek wordt met buitengewonen spoed daargesteld; met den herbouw der scholen te 

Hijkersmilde en Kloosterveen wordt de volgende week begonnen, terwijl met de voorbereidende 

werkzaamheden voor den herbouw der school te Bovensmilde een begin is gemaakt. Verder 

verneemt men, dat het schoolgebouwtje voor Christ. onderwijs in gotische stijl zal worden 

opgetrokken en dat aan de kerk en den toren der Herv. gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen 

belangrijke reparatiën zullen geschiedden. Voor timmerlieden en metselaars is hier dus het 

vooruitzicht schoon. 


