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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 DEC. 1870 
 

- vervolg van blad 1870x- 

’t Is waar, wat men zegt: de beide collegiën hebben niets met elkander gemeen, daar de eerste de 

geestelijke, de laatste de stoffelijke belangen der gemeente moet behartigen, doch, hoeveel waars 

daarin is gelegen, mag het geen bouwstof tot een scheidsmuur zijn, want elk weet bij ervaring, dat het 

stoffelijke veel invloed op het geestelijke uitoefent, en ook omgekeerd. 

Bovendien, het pleit is reeds beslecht, dat zij in vele opzigten elkaar niet dan met moeite kunnen 

missen. Hoe zal, om slechts maar eene zaak te noemen, het collegie van kerkvoogden en notabelen de 

lijst van stemgeregtigden zonder hulp van den kerkeraad opmaken? 

Daarom zoude ik het wenschelijk achten, dat de predikant, en bij diens afwezigheid of ontstentenis 

een lid des kerkeraads, met een adviserende stem zitting had in het collegie van kerkvoogden en 

notabelen. 

Ten vierde een wenk aangaande de stem bevoegdheid. 

Het hoofdvereischte is geloof; 2
e
 moraliteit; 3

e
 voldoende wetenschap om het lidmaatschap der kerk 

deelachtig te worden. Nu moet ik vragen, daar diezelfde vereischten van de vrouw worden gevraagd: 

waarom die dan als stembevoegden worden buiten gehouden? 

Ten tweeden vraag ik, waarom iemand, die aan bovengenoemde vereischten voldaan en één jaar 

proeftijd heeft, niet in de regten kan deelen, maar eerst 23 jaar oud moet zijn? 

Ten derden; wat beteekent een attestatie, als men eerst in de regten mag deelen na een jaar proeftijd? 

Staat het niet gelijk met de verklaring: die getuigenis zal wel waar wezen, maar eigen ondervinding is 

beter.  

Ten vierden: waarom ontneemt men een geloovige, een lid van de kerk, op wiens moraliteit niets te 

zeggen is, maar die in de gunst van liefdegaven deelt, zijn regt als stembevoegde? Laat hij, die op het 

punt van geloof (want dat is in dezen de kwestie) de moraliteit der armen verdenkt en hem daarom 

uitsluit, wel onderzoeken, of hij zelve wel aan den eisch van geloof en moraliteit voldoet. 

Een laatste wenk is deze: noch aan het collegie van kerkvoogden, noch aan dat van notabelen eenige 

belooning of vrije zitplaatsen toe te kennen, daar het naar mijn bescheiden oordeel de ambitie, voor 

den eisch van den christelijken geest, teveel dreigt op te wekken en omdat men, bij onverhoopte 

omstandigheden, de waarheid van het gezegde van mr. Groen van Pr. te lang moeten ondervinden: 

“die niet heen wil gaan, blijft lang zitten.’ Zoo noodig tot later. 

Smilde, 22 November 1870.          H. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 DEC. 1870 
 
Smilde, 30 Nov. Gedurig verneemt men, dat er gevonden worden, die te Hoogersmilde des nachts 

anderen iets ontvreemden, ofschoon nog geen nijpende winter armoede heeft gebragt in de woning 

van den behoeftige. Immers, heeft men onlangs van hier reeds berigt, dat er uit twee stallen korven 

met bijen waren gehaald, thans vernemen we, dat er waarschijnlijk tweemaal, maar stellig éénmaal bij 

R.O. aldaar eene aanzienlijke hoeveelheid aardappelen is gestolen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 DEC. 1870 
 
+ Smilde, 5 Dec. Met bijna algemeene belangstelling is hier vernomen, dat door de leden van de 

rederijkerskamer “Nut en Vermaak” alhier eene tooneelvoorstelling gegeven zal worden in het 

logement van den heer Wind, op Donderdag 8 dezer, des avonds te 7 uur, waarvan de opbrengst 

strekken zal ten voordeele der algemeene armen. 

Temeer doet ons dit genoegen, omdat het over ’t algemeen in deze gemeente zoo moeijelijk valt om 

een  zaak, van welken aard of strekking ook, tot stand te brengen. Thans echter meenen wij gegronde 

hoop te kunnen voeden, dat in dezen door de opkomst van een talrijk publiek de ingezetenen van 

hunnen belangstelling zullen doen blijken. 


