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Een enkel woordje nog tot u, mr. “Veritas”. Ik heb gezegd: gij noemt u Veritas, maar gij zijt een 

leugenaar! Dat eene woord schijnt uw toorn opgewekt te hebben. Gaarne erken ik, dat dit woord, uit 

mijn pen gevloeid door de kracht der tegenstelling, wat rouw en ruw is. Wie gij zijt, weet ik niet – 

kent gij mij persoonlijk – dan zult gij ook willen gelooven, dat ik het mij eene eere reken daarvoor 

amende honorable te doen. Ik had beter gedaan mij zachter uit te drukken. Doch uw schrijven, dat 

niet de genoemde, maar andere candidaten bedoeld waren, was een uitvloeisel van het bericht uit de 

Smilde, in deze courant opgenomen, dat door de Antirevolutionaire Kiesvereeniging die en die 

candidaat was gesteld. Toen u nu schreef, dat zij wel genoemd, maar niet bedoeld waren, had het 

toen niet den schijn, alsof gij den volke diets wildet maken, dat de kiesvereeniging niet ernstig te 

werk was gegaan, en maar zoo wat namen noemde? Is zulk een wapen eerlijk? Nu verzekert gij, 

poolshoogte genomen en telkens vernomen te hebben, dat behalve Fernhout, ook C.R. de Jong, M. 

de Vroome en G. Bakker bedoeld werden. Is dit wel waar? Voor mij ligt de uitslag der stemming in 

de Smilde, medegedeeld door de Asser Courant van 23 Juli – en niet een der door u genoemden, 

behalve Fernhout, heeft ook maar een stem verkregen. 

Dat niet ik, maar gij u aan Babylonische spraakverwarring schuldig maakt, door op Protestantsch 

gebied te spreken van een dienaar der kerk – zult gij bij kalm nadenken wel moeten en ook willen 

toegeven. Een Kerk te dienen is Roomsch, den Heer te dienen, en Hem alleen, is Bijbelsch en 

Protestantsch. 

En of ik nu mijn eigen candidaten benadeeld heb? Ik geloof er geen spier van, en ben er van 

verzekerd, dat ook de candidaten zelf dit niet gelooven. Van meet af heb ik zelf in de vergadering 

der kiesvereeniging gezegd: “Gij leent ons uwe namen, om u ter slachtbank te laten leiden.” Al 

wenschten wij eene overwinning, niemand onzer heeft er onder de gegevene omstandigheden in 

ernste aan gedacht. 

Nog eene bekentenis – en ik neem voor dit maal afscheid van dezen verkiezings-strijd,  In de door 

mij rondgezonden circulaire heb ik geschreven: “laat u door niemand, ook niet door de heeren van 

het stembureau, bepraten, om uw stembriefje te laten zien”. Van geachte zijde werd mij de 

opmerking gemaakt, dat uit deze waarschuwing  iets heel leelijks kon worden afgeleid, alsof de 

leden van het stembureau in staat zouden zijn ongeoorloofd uit te oefenen. Van harte durf ik 

getuigen, dat door mij aan niets leelijks, veel meer aan iets ongeoorloofds is gedacht. Ik stelde mij 

voor, dat de heeren van het stembureau even goed als ieder ander invloed konden en mochten 

oefenen, en wilde tegen dien invloed waarschuwen. Heb ik iets kwetsends gezegd, ik heb het in 

ieder geval niet bedoeld. 

Smilde, 23 Juli ’85.         J. NIERSTRASZ. 
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HET WATERSCHAP De Molenwijk. 

Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis: 

1e. dat van af den 2den Augustus a.s. tot en met den 10den Augustus a.s. ter inzage liggen de 

kohieren van Omslagen, dienst 1885, over de Gronden, alsmede van de gestoken en getrokken 

Turf: 

te Smilde ten huize van den Heer P.J. KRAMER en te Hooghalen ten huize van de Wed. KUIPERS. 

2e. Dat de Schouw over de Wijken en Waterleidingen volgens art. 13 van het Reglement van het 

Waterschap ‘de Molenwijk” zal plaats hebben tusschen den 2den en den 9den Augustus a.s. 

Smilde, 27 Juli 1885.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Smilde, 28 Juli. Naar men verzekert heeft het kerkbestuur alhier het voornemen opgevat om hare 

rechten op de kas ad pios usus te laten gelden. Om die reden  zou de heer M.A. Hoogerbrugge in de 

laatste Staten-vergadering de verklaring hebben afgelegd, dat er van hem geene voorstellen 

betreffende de kas ad pios usus te verwachten waren. 
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