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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 11 JULI 1890 

 
Hijkersmilde, 9 Juli. De zangvereeniging alhier heeft, als blijk van waardeering, haren 

verdienstelijken directeur, den heer J. Eikema, een fraai boekentafeltje ten geschenke gegeven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 12 JULI 1890 

 
Smilde, 11 Juli. Naar we vernemen denkt men de stoomzuivelfabriek alhier op Maandag 21 dezer in 

werking te stellen. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 10 Juli. Tegenwoordig alle leden. 

Voorzitter: de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, dato 23 Mei, worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken: 

a. Eene missieve van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit betreffende de 

geldleening ten behoeve der schoolverbouwing. 

b. Een schrijven van Ged. Staten, mededeelende, dat zij goedkeuring hechten aan het besluit van den 

Raad betreffende de schoolgeldheffing. 

c. Een mededeeling van Ged. Staten, betreffende de tabel der wegen en voetpaden. 

d. Een mededeeling van B. en W. betreffende de verificatie der gemeentekas, dato 5 Juli. 

Bovenstaande stukken worden alle voor kennisgeving aangenomen. 

e. Een viertal adressen uitgaande van de verschillende kerkeraden, houdende het verzoek tot 

afschaffing der kermis in deze gemeente. 

f. Een tweetal adressen met een groot aantal onderteekenaren, verzoekende behoud van de kermis 

alhier. 

De voorzitter neemt daarop het woord en geeft te kennen in dezen voor eene moeielijkheid te zijn 

geplaatst, daar men in de adressen, uitgaande van de kerkeraden, iets verzoekt te verwijderen, wat 

niet aanwezig is, terwijl men in de contra-adressen iets verzoekt te behouden, wat niet in deze 

gemeente bestaat. In deze gemeente bestaan alleen jaar- en maandmarkten, waarvan de jaarmarkten 

zich daarin van de maandmarkten onderscheiden, dat eerstgenoemde wel eens door eenige kraampjes 

en bij enkele uitzonderingen door een of twee tenten of spellen worden bezocht, doch een eigenlijke 

kermis, welke twee of meer weken duurt, bestaat in deze gemeente niet en van dat bestaan is in de 

archieven van de gemeente niets te vinden en aangezien de marktpositie door art. 179 der 

gemeentewet aan B. en W. is opgedragen en de regeling van sluiting enz. der herbergen en tapperijen, 

alsmede de politie over de schouwburgen en alle openbare vermakelijkheden enz. volgens art. 188 

der gemeentewet in verband met het Kon. besluit van 29 Dec. 1872 (Stbl. no. 136) bij den 

burgemeester berust, oordeelt spreker, dat wat in deze gemeente voorkomt door de wet is geregeld, 

waarop door den gemeenteraad geen inbreuk kan worden gemaakt en dientengevolge stelt spr. voor 

de adressen over deze zaak voor kennisgeving aan te nemen. 

Conform wordt zonder eenige discussie of hoofdelijke stemming besloten. 

De voorzitter verzoekt den secretaris alsnog voor te lezen een tweetal missives, welke in nauw 

verband schijnen te staan met de adressen tot behoud der kermis; de eene was geadresseerd aan ds. 

Westrik, de ander aan den burgemeester; die aan ds. Westrik droeg geen onderteekening, die aan den 

burgemeester was onderteekend: Eenige socialisten. 

De strekking der beide missives was, dat beide heeren met den dood werden bedreigd, zoo door 

afscheiding der kermis aan velen het brood werd ontnomen. 

De voorzitter zegt dat beide brieven wel eenig schijn geven dat men eenig verband moet zoeken in 

zijn gevoelen en het verzoek van de kerkeraden, doch daarin zoude men zich zeer vergissen, 

aangezien spreker zich wel zal wachten zich in de geestelijke roeping van de kerkeraden te mengen. 
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