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Heb ik goed opgemerkt dan zijn kerkvoogden en notabelen Zaterdag 1 Juni met een ernstig en 

bedrukt gelaat ter vergadering opgegaan en is hun toen wellicht door ware of onware voorstelling 

der feiten alsnog de toestemming ontlokt? Vermoedelijk zal kerkvoogd de Vries met een 

triumpherende glimlach de handelingen dier gecombineerde vergadering overleggen en elke 

specialiteit van het genre de Vries zal wanen dat daardoor de zaak gewettigd is. Doch ik vond mij 

verplicht ZEd. onder het oog te brengen, dat genoemde vergadering niet wettig was, en er mitsdien 

geen wettige besluiten konden genomen worden, en wel om twee redenen: ten eerste zal de 

gecombineerde bijeenkomst een gevolg geweest zijn van mijn eerste schrijven en dus de 

vergadering, in strijd met art. 21, niet tijdig genoeg zijn belegd; ten tweede was in die vergadering 

het vereischte getal kerkvoogden, voorgeschreven in art. 41, niet tegenwoordig, want de secretaris-

kerkvoogd de Vries mocht de vergadering, waarin de quaestie is behandeld, ingevolge art. 35, niet 

bijwonen. Een tweede kerkvoogd is wegens doleantie van de gemeente afgesneden. Een derde 

kerkvoogd is dien dag een bok met mest gezonken en was tot des avonds toe met een loodgieter 

bezig het lek te soldeeren, hij heeft dus door eene wettige verhindering de vergadering niet kunnen 

bijwonen. 

Naar de opvatting van den heer J. de Vries handel ik niet flink en niet ridderlijk. ZEd. kan wel gelijk 

hebben, daar ik tot die hooge trap van ontwikkeling nog niet ben geklommen; misschien wordt men 

eerst flink indien men een reglement zoo nauwkeurig naleeft als alhier geschied, en eerst ridderlijk, 

als men zich zoo geheel belangeloos en ten koste van eigen voordeel aan eene zaak wijdt, waartoe 

men als bestuurslid is gekozen. 

Mij wordt ook de vraag voorgelegd: Welke waarde heeft een proces-verbaal waaraan de 

handteekening van den verbalisant ontbreekt? Volkomen juist. Daarom hebben uwe veelbewijzende 

stukken groote waarde en vinden een ontzettenden bijval in de gemeente, terwijl mijne artikeltjes, 

slechts met een A  onderteekend, bijna ongelezen en schouderophalend worden ter zijde gelegd. 

In den grijzen riddertijd streed men bij tournooien nimmer met open vizier. Hoe gevaarlijk dat was 

ondervond Hendrik II, Koning van Frankrijk. Bij een steekspel drong hij graaf de Montgomery tegen 

diens zin en raad, op die wijze eene lans met hem te breken en moest zijn roekelooze 

onvoorzichtigheid meteen doodelijke wond bekoopen. Zij dit den heer van Zeldenrust ten voorbeeld, 

om toch niet verder aan te dringen tot het opslaan van mijn vizier. 

Mijnheer de redacteur bij vernieuwing dank voor de opname mijner letteren. 

Hijkersmilde, 12 Juni 1889.         A. 

 
SMILDE. 

Collecte voor den gewapenden dienst. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan den ingezetenen bekend, dat de Collecte 

ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de 

Nederlanden dit jaar zal plaats hebben op Dinsdag 18 Juni. 

Smilde, 11 Juni 1889.      Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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Smilde, 13 Juni. De arbeider G. Bisschop en zijn echtgenoote te Hoogersmilde werden heden in 

weinige oogenblikken van hunne goederen beroofd. De man was naar Assen om inspectie te maken, 

de vrouw naar hare moeder, die even als zij in het veld woont. Door welke oorzaak het onheil 

ontstond is niet bekend, maar zeker is het, dat tijdens de afwezigheid van de bewoners het huis met al 

wat er zich in bevond een prooi der vlammen werd. Eene treurige ontmoeting voor de echtgenooten 

bij hunne terugkomst, zoo in ééns van alles beroofd te zijn, terwijl niets verzekerd is. 

Dwingeloo, 13 Juni. De heer M.A. Hoogerbrugge te Smilde heeft aan de huurders van hooilanden 30 

procent der pachtsom kwijtgescholden. 


