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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 29 NOVEMBER 1887 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 24 November 1887. 

Mijnheer de Redacteur! 

Dat men in het algemeen over de tegenwoordige tijden klaagt is geen nieuws; elken dag hoort men 

hetzelfde, zoowel op maatschappelijk als op kerkelijk gebied – en geen wonder. Wij hebben hier drie 

predikantsplaatsen en geen enkelen predikant, doch dat is niet zoo erg als men denken zoude, daar 

elke week een ringpredikant optreedt, de Protestantenbond de leemte zooveel mogelijk aanvult, de 

Christ. Afgesch. gemeente niet stil zit en de doleerende partij langzaam maar zeker tegen den wal 

opklautert. Erger is, dat de kerkvoogd, de heer W. Jonkman, voor zijne betrekking bedankt heeft en 

wel om administratieve gemoedsbezwaren. Men zegt dat het een groot verlies voor de kerk is. Ik kan 

het niet beoordeelen, doch ik geloof, dat er velen alhier zijn, die het meer leed doet, dat de heer 

Scholten zijn gekochte aardappelen zoo traag ontvangt. Enkelen beginnen er over te denken, om alhier 

zelven een aardappelenfabriek op te zetten. Waren en geen dubbeltjes voort noodig, dan hadden er al 

een of twee gestaan, doch dat is nog al een groot bezwaar en vooral in deze gemeente. De 

gezondheidstoestand is hier zeer voldoende, ja laat niet te wenschen over; alleen de dallis tast velen 

aan en ze schijnt van besmettelijken aard te zijn. Doch daar staat weder een gunstig teeken tegenover, 

namelijk dat de vaste goederen bij publieken verkoop op goede voorwaarde komen en vooral de 

landen die wat bij de hand liggen. Dat acht ik een gunstig verschijnsel bij bovengenoemde ziekte. 

Het dagelijksch bestuur alhier zit thans ook niet stil. Het pad naar de Suermondswijk wordt geheel 

tonrond gemaakt. Het is een zeer nuttig werk en het geschiedt niet uit weelde. De dank van de 

gemeentenaren zal niet achterblijven. Van de aannemingssom heb ik niet vernomen. Men zegt dat het 

dagelijksch bestuur in de wintermaanden werk zal verschaffen door aanleggen van bosschen enz. Het 

denkbeeld is prachtig, maar op finantiëel gebied nog al gevaarlijk. Men dient al sterke finantiëele 

longen te hebben om niet ter halver wege te blijven.  

Op politiek gebries, m.d.r., heerscht hier een doodsche stilte. Men zegt, dat er een plan in deaak is tot 

het oprichten van eene nieuwe kiesvereeniging, toegankelijk voor alle mannen en vrouwen boven de 

23 jaar; den mannen zal het alleen maar vergund zijn te spreken, omdat men anders vreest dat er wel 

een begin, maar geen eind aan de vergaderingen zoude komen. Op richting of stand zal niet gelet 

worden, maar alleen dat men een voorstander moet zijn van algemeen stemrecht en een tegenstander 

van staatsmonopolie en gemeente-hierarchie. 

Mijnheer de redacteur, kon ik beschikken over een vlugge hand, een welversneden pen en een 

vaardigen geest, dan zoude ik niet ongenegen zijn u van tijd tot tijd in korte en losse trekken met de 

burgerlijke, kerkelijke en politieke toestand in deze gemeente op de hoogte te houden, doch nu ik al 

die gegevens mis ontbreekt mij de moed en doe geen belofte voor de toekomst, maar mocht u soms 

een enkele keer iets tot plaatsvulling in uw geëerd blad verlangen, dan houd ik mij ten zeerste 

aanbevolen. 

Onder dankzegging,          B. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 1887 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 29 Nov. Alle leden tegenwoordig, uitgenomen de heer J.W. de Vries. 

De voorzitter, de heer Boelken, opent de vergadering en door den secretaris worden de notulen der 

vorige vergaderingen gelezen, welke vervolgens worden goedgekeurd. 

Aan de orde zijn: 

1. Ingekomen stukken. 

2. Wijziging van de gemeentebegrooting over 1887. 

3. Nadere vaststelling van de gemeentebegrooting voor 1888 op grond van eene missive van Ged. 

Staten. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

De wijzigingen van de begrooting 1887 worden zonder discussie of hoofdelijke stemming 

goedgekeurd. 
-vervolg op blad 1887s 


