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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 DECEMBER  1872 
 
+ Smilde, 13 Dec. Eergister- en gisteravond zijn door de hier bestaande rederijkerskamer “Nut en 

Vermaak”, ten huize van den logementhouder J.H. Wind, de aangekondigde voorstellingen gegeven, 

waarbij opgevoerd werd: 1. “Het testament van oom Jan”, blijspel in 4 bedrijven; 2. “De neef uit 

Oost-Indie”, spel in één bedrijf en 3. “De verstrooidheid”, blijspel in één bedrijf, voorafgegaan door 

een toespraak van den president der kamer, waarin hij de moeijelijkheden, die aan dergelijke 

voorstellingen verbonden zijn, schetste, toegevendheid van de zijde van het publiek verzocht en den 

wensch uitte ook in het vervolg medewerking te mogen ondervinden. De rollen waren zeer juist 

verdeeld en de stukken werden op meesterlijke wijze afgespeeld. Daverend waren dan ook de 

applaudissementen, die aan de spelers onophoudelijk ten deel vielen. Na afloop werden nog door 

enkele leden eenige stukjes ten beste gegeven, waardoor de lachspieren zeer in beweging werden 

gebragt. De muziek onder directie van den heer Engers te Assen beantwoordde volkomen aan de 

verwachting en droeg niet weinig tot verhooging van het genot der beide avonden bij. Wij kunnen 

niet nalaten, en meenen hiermede ook de tolk te zijn van het publiek, dat - trots het slechte weer van 

den eerste - beide avonden in zoo grooten getale was opgekomen, dat de groote zaal van den  heer 

Wind het naauwelijks kon bevatten, als we langs dezen weg hulde aan de leden der kamer brengen en 

hun onzen dank voor hunne moeite en opoffering betuigen. Wij drukken er tevens de wens bij uit, 

dat zij op den ingeslagen weg mogen blijven voort gaan en de kamer steeds in bloei toeneme en 

hopen, dat zij de ingezetenen dezen winter althans nog éénmaal weder een genoegelijken avond 

verschaffe, want waarlijk “die perzik smaakt naar meer.” Naar wij vernemen hebben reeds eenige 

van de voornaamste ingezetenen, om het goede doel bevorderlijk te zijn, zich bereid verklaard als 

honoraire leden van “Nut en Vermaak” toe te treden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 DECEMBER  1872 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 13 Dec. Tegenwoordig de heeren J. Drenth, C. Fledderus, N.E. Servatius, P. v.d. Veen, E.R. 

Homan, J. Joffers en de voorzitter, later komen nog ter vergadering de heeren H. van Veen, P. 

Wessemius, M.A. Hoogerbrugge en J.H. Wind. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

De punten van behandeling zijn: 

1. Benoeming van een lid van ’t burgerlijk armbestuur, afgetreden bij periodieke aftreding; de heer 

P.H. Sickens wordt met algemeene stemmen herkozen. 

2. De begroting van het burgerlijk armbestuur over 1873. 

De heer H. van Veen stelt voor de begrooting met het prae-advies van het burgerlijk armbestuur 

andermaal acht dagen voor de leden van den Raad ter lezing te leggen. Na eenige voorlichtingen van 

den voorzitter trekt de heer H. van Veen zijn voorstel in.  

De voorzitter brengt de artikelen van de begrooting, waarop de Raad in de vorige vergadering 

bedenkingen heeft gemaakt en wijzigingen heeft voorgesteld in behandeling. 

Deze geven aanleiding tot belangrijke en levendige discussien tusschen den voorzitter en de heeren 

Hoogerbrugge, H. van Veen , P. v.d. Veen en Wind. 

De heeren Hoogerbugge , van Veen en Wind blijven de wijzigingen, door den Raad voorgesteld, met 

kracht handhaven, die ten slotte met 6 tegen 4 stemmen worden aangenomen; vóór stemden de 

heeren Hoogerbrugge, Drenthe, van Veen, Wind, Joffers en Wessemius. 

3. Voorstel van de heeren Hoogerbrugge, van Veen, Wessemius, Fledderus en Wind, om in art. 16 

enz. van het reglement op het burgerlijk armbestuur wijzigingen te brengen, wordt op voorstel van 

den voorzitter bij monden van den heer Hoogerbrugge nader toegelicht, en, na eenige discussien met 

6 tegen 4 stemmen, daar de voorzitter, evenals bij het vorige punt, zich buiten stemming houdt, 

aangenomen. 

Vóór stemden de heeren H. van Veen, J.H. Wind, J. Joffers, P. Wessemius, C. Fledderus en M.A. 

Hoogerbrugge. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 


