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Verkoop – Rogge – Smilde. 

Donderdag 23 Juli a.s., 

des avonds om 6 uur, zullen, in het Logement van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden 

verkocht: 

1e. 1/3 hectare ROGGE op plaats 27 in het 5de blok te Smilde. 

Aanwijzing doet A. JOFFERS. 

2e. 2 perceelen ROGGE in het Halerveld achter ALLE VAN WIJK. 

Aanwijzing doet JOCHEM DIJKSTRA. 

Ten verzoeke van de Heeren Mr. L.O. GRATAMA en H.S. GRATAMA te Assen. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 21 JULI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Met verwondering las ik gisteren in uw geacht blad uit deze plaats een ingezonden stuk over de 

verkiezing van gemeenteraadsleden, eene zaak van een louter burgerlijk karakter, onderteekend door 

den predikant der Hervormde kerk te Kloosterveen en Hijkersmilde, den heer J. Nierstrasz. Ende ik 

bekeek dat schrijven van alle kanten, ende het was zoo. Het opperhoofd van eene kerkelijke gezindte 

durft met open vizier een gedeelte van zijne leeken over het paard te tillen en het andere geheel te 

ignoreeren. In mijne gedachten zat ik verdiept, maar ontwaakte al ras uit mijne mijmeringen. Een 

dominé invloed uitoefenen op de verkiezing, zich bemoeiende met raadsleden – maar het was geen 

droom. Nu begon ik mij zelf te vragen: Zou hij geene wonden opengereten hebben, die, zoolang hij 

hier nog verblijft, nimmer weder geheeld kunnen worden? Zou dat bedorvene volk, de liberalen, een 

gedeelte der aan zijne leiding toevertrouwde kudde, geene verzoening bij hem kunnen erlangen? 

Maar iets anders: moet een godsdienstleeraar liefde en eendracht prediken of de twistappel onder 

zijne onderhoorigen werpen? Wij zouden nog vele vragen kunnen opwerpen, maar zullen hem in 

overweging geven om bij voorkomende gelegenheid ten spoedigste elders een beroep, zulks 

aangeboden wordende, te accepteeren. 

Gij, geachte heer, zegt, ik ben een leugenaar, maar ik verzeker u in verschillende gedeelten der 

gemeente poolshoogte te hebben genomen en telkens vernam ik: Het doel der antirevolutionairen 

alhier is: de heer M. Fernhout, C.R. de Jong, M. de Vroome en G. Bakker een zetel in de 

gemeenteraadszaal te verschaffen. 

“Staatsburgers hebben wij te kiezen, dat ook waarheid bevat, maar geenszins dienaren der kerk.” 

N. zegt: “die tegenstelling kan alleen gelden op R.K. terrein, op Protestantsch gebied is zij 

klinkklare onzin.” Dit is geenszins overeen te brengen met het verdere gedeelte uwer bewering. Gij 

wilt mannen gekozen hebben, die godsdienstige staatsburgers zijn. Dit zijn immers dienaren der 

kerk. Hoe kunt gij zulke Babylonische wartaal debiteeren? Dit geef ik u echter te kennen, dat uw 

schrijven uwe candidaten zeer benadeeld heeft en, zoo het mij voorkomt, weinig kans van slagen 

geeft. De liberalen, dat ongodsdienstig afval, dat zal u ook toonen, ofschoon gij het verloochent, een 

werkzaam deel van de stemming uit te maken. 

De aftredende leden, die getoond hebben zuinigheid te willen in de gemeentelijke huishouding, het 

openbaar onderwijs, tot geluk en heil onzer natie, te bevorderen, kiest hen weder; duwt de predik-

heeren, die twist en tweedracht willen bevorderen, terug in hunne pastorale gebouwen; denkt dat het 

uwe vrijheid geldt en stemt met verpletterende meerderheid de heeren: Boelken, J. Homan Kijmmell, 

Gouke de Jong en J. Drenthen. Niemand blijve Dinsdag 21 Juli e.k. te huis, maar alle voorstanders 

van gewetensvrijheid te Smilde komen getrouw in het gemeentehuis, op hun biljet de namen van 

gemelde heeren. 

Smilde, 19 Juli 1885.          VERITAS. 

Kiezers te Smilde! 

Polak, Hofman, Suir en Vos, 

Dat blijven onze menschen; 

Geen tweedracht is onze leus, 

Maar een zuinig beheer onze wensche, 

Kiest gij alle vrij, als u roialer past, 

Doch wij houden het oog op onze schrale kas. 

Eenige kiezers, wien de hoofdelijke omslag veel te hoog is. 


