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ZATURDAG 19 MEI 1877 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Het bestuur der rederijkerskamer “Door oefening volmaakter” te Smilde vindt zich verpligt, naar 

aanleiding van een ingezonden stuk, voorkomende in dit blad van Maandag 7 jl., UEd. te verzoeken 

onderstaande een plaatsje te willen gunnen in het eerstvolgende nummer dezer courant en wel 

tengevolge van de daarin voorkomende vraag: “Heeft de president der rederijkerskamer “D.O.V.” 

het regt, nu hij als lid bedankt, het toneel te verkoopen en de opbrengst daarvan met den secretaris 

en den penningmeester te deelen?” en de andere leden daarbuiten te laten?!! Die vraag is geheel 

ongegrond en vol onzin; ten eerste, de president heeft niet bedankt en ten tweede was het doel van 

het bestuur geenszins om het tooneel te verkooopen, maar het voor de kamer te behouden en het uit 

het huis van den logementhouder J.K. Homan alhier te doen verwijderen, waartoe verschillende 

redenen aanleiding hebben gegeven: o.a. wegens de behandeling, die het bij hem ondervonden 

heeft. Het heeft ook alle regt, om naar goedvinden met het tooneel en bijbehooren te handelen en 

daarover te beschikken, daar het de universeele eigenaar is, zonder dat iemand anders eenig regt 

daarop kan prétendeeren. De heer J.K. Homan schijnt echter door een anderen bril te zien, daar hij 

op de hem gedane vordering tot afgifte van het tooneel zulks geweigerd heeft en op den koop toe 

de bestuursleden hun congé gaf, door hen collectief te bedanken. Ja, zulke wrange vruchten 

plukken zij nu, als loon voor vele gedane kosten en tijdsopoffering. De ex-president en andere 

voormalige leden van het bestuur legden hunne functie neder, op een tijd, toen zij wisten, dat er 

nog schulden waren en die achterlieten, zoodat de tegenwoordige directie genoodzaakt was die te 

voldoen. De aandachtige lezer zal dus met de buitengewone vermetelheid van J.K. Homan nu wel 

kennis gemaakt hebben en diens gedrag ten dezen kunnen beoordeelen. 

U, mijnheer de redacteur, dank betuigende voor uwe bereidvaardigheid, heeft het hoogachtend de 

eer te zijn: 

Het bestuur der rederijkerskamer 

“Door oefening volmaakter” te Smilde. 
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MAANDAG 21 MEI 1877 
 

De Algemeene Kiesvereeniging 

“SMILDE” 

heeft tot CANDIDAAT voor de Prov. Staten gekozen den Heer 

Mr. J. TONCKENS 

en voor de 2
e
 Kamer der Staten-Generaal 

Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA. 

Smilde, 19 Mei. Het gunstige weder van de laatste dagen heeft grooten invloed op de prijzen van 

het vee. De handel, voor een paar weken buitengewoon traag, is nu zeer levendig. De prijzen zijn 

steeds stijgende. 
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WOENSDAG 23 MEI 1877 
 
Smilde, 20 Mei. Hedennamiddag is, door het breken van den as, de postkar rijdende van Assen op 

Meppel v.v. omgevallen bij het huis van den heer Venekamp, waardoor èn conducteur èn rijder er 

uit vielen en zeer onzacht kennis met den grond maakten. Naar wij verder vernemen hebben zij 

zich zeer ligt bezeerd, maar kwamen overigens met den schrik vrij. Nadat hun een chais geleend 

was, hebben ze daarop de reis naar Meppel vervolgd. 

-20 Mei. Hedenmiddag zwaaide op den straatweg bij de Norgervaart een dronken militair 

(stukrijder) met den blooten pallas woest in ‘t rond, zoodat een voetganger zich genoodzaakt zag de 

wijk te nemen en in eene nabijzijnde herberg te gaan. Gelukkig was de wakkere veldwachter 

Klaassen dadelijk bij de hand, die de militair in arrest nam en dadelijk van ’t feit procesverbaal 

opmaakte. Naar wij vernemen, was de gearresteerde met verlof bij zijne familie alhier. Al weer een 

bewijs, dat het gevaarlijk is, militairen met wapens te laten vertrekken. 


