
blad 1870b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 JANUARIJ 1870 
 
- Heden heeft hier eene herbesteding van roggebrood, wittebrood en roggemeel ten behoeve van het 

werkhuis plaats gehad. Aannemers zijn geworden: van het roggebrood de 6 Nd. ponden W.T. Jonkers 

voor 48 vent, van het wittebrood het Nd. pond G. Bakker voor 23 ct. en van het roggemeel  het Ned. 

pond dezelfde voor 12 cent, alles bij het jaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 JANUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 20 Jan. Als iets naar ons oordeel wel der vermelding waard kunnen we berigten, dat de heer 

Tonckens, in ’t begin dezer maand in den ouderdom van ruim 77 jaren overleden, sedert 1822 

onafgebroken lid van den Gemeenteraad alhier is geweest, den laatste tijd wethouder en gedurig 

waarnemend burgemeester, plus minus 40 jaren kerkvoogd, en mede-oprigter van het departement 

Smilde der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in ’t jaar 1826, waarvan hij ook altijd lid is 

gebleven. Hij was de eenigste van de oprigters die nog lid was. 

Iemand, die zooveel jaren het vertrouwen der ingezetenen bezat, behoeft door ons niet geprezen te 

worden: waar daden spreken zijn woorden overtollig. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 JANUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 22 Jan. Eergistermorgen heeft hier in de bijzondere school een schoorsteenbrand plaats 

gehad, die nog al gevaarlijk had kunnen worden, daar het vuur zich reeds aan het dak meegedeeld had. 

Door spoedig aangebragte hulp heeft men het gevaar kunnen voorkomen. 

- Zooals men weet, is aan ds. Moquette een tractement verzekerd van f 1400, dus bijna f 400 meer als 

de vorige predikant had. Niet algemeen bekend is het echter, waaruit dat meerdere tractement betaald 

moet worden, en omdat de gemeenteleden, zooals natuurlijk is, dat wel zouden willen weten, hebben 

eenige der notabelste ingezetenen den Kerkeraad per adres inlichtingen daaromtrent verzocht. 

- De collecte voor de wed. H. Kramer, wier huis voor eenige tijd ingestort is (zie no. 6), heeft tusschen 

de tachtig en negentig gulden opgebragt. De som is echter nog onvoldoende, om de gehelen schade 

goed te maken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 JANUARIJ 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 23 Jan. 1870 

Mijnheer de Redacteur! 

Vergun mij de onderstaande regelen in uw veelgelezen blad in het eerstvolgend nummer onder de 

ingezonden stukken op te nemen. 

In de Prov. Drentsche en Asser Courant van Maandag 24 Jan. las ik een berigt uit Smilde, dat eenige 

der notabelste ingezetenen zich per adres tot den kerkeraad hebben gewend, teneinde te mogen weten 

waaruit de verhooging van het tractement, hetwelk aan den beroepen predikant Moquette is toegezegd, 

zal worden betaald. 

Het verwondert mij in een hooge mate dat die notabelste ingezetenen, waaronder een wethouder, leden 

van den Raad, de pl. schoolcommissie, een advocaat en personen die jaren lang notabel zijn geweest, 

nog niet weten aan welk collegie zij dit hadden moeten vragen. ’t Schijnt echter dat het die heeren nog 

niet bekend is dat het financiëel beheer der kerk is opgedragen aan het collegie van Kerkvoogden en 

Notabelen, onder toezigt van het Prov. Collegie van Toezigt op de Kerkadministratie der Herv. 

gemeenten in Drenthe. 

Een Kerkvoogd 


