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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 JULIJ 1867 
 
+ Smilde, 5 Julij. Gisteren middag ontviel L. Straatman, die den 10 Junij ll. zijn 86

ste
 verjaardag mogt 

vieren, zijne echtgenoote Janna Koopman; in den ouderdom van 81½ jaar. Den 25sten April dezes 

jaars was het 58 jaren geleden, dat ze in de echt waren verbonden, en gedurende die acht en vijftig 

jaren hebben ze nog nooit een sterfgeval in hun huis gehad, iets ‟t geen voorzeker wel onder de 

zeldzaamheden mag gerekend worden. 

SMILDE! 

Eenige Kiezers alhier hebben zich verstaan, om Dingsdag 16 Julij a.s. hunne stem uit te brengen tot 

LEDEN van den GEMEENTERAAD, op de Heeren 

Mr. P. VAN DER VEEN 

P.J.L. EEKHOUT 

Pr. WESSEMIUS 

CORN. BLENKEN 

Smilde, 10 Julij 1867         EENIGE KIEZERS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 JULIJ 1867 
 
+ Smilde, 11 Julij. Gisteren avond zijn de manslidmaten wederom te zamen geweest, om een 

kiescollegie te benoemen. Zes en zeventig stemmen werden er uitgebragt. Elf personen erlangden de 

volstrekte meerderheid, zoodat er nog 7 moeten worden verkozen; ‟t geen bepaald is op woensdag den 

17
e
 e.k. 

De Algemeene Kiesvereeniging 

te SMILDE heeft tot hare CANDIDATEN voor Leden van den GEMEENTERAAD gesteld de Heeren C. 

FLEDDERUS, J. DRENTHEN, P.J.L. EEKHOUT en J.H. KIJMMELL. 

Smilde den 11 Julij 1867       De President, 

         E.R. HOMAN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JULIJ 1867 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Een welgemeend woord aan de manslidmaten der 

gemeente Kloosterveen en Hijkersmilde 

Met verwonderring hebben we den uitslag der verkiezing, ll. woensdag gehouden, vernomen. Wij 

zeggen met verwondering, omdat de meesten, die bij de eerste verkiezing – voor onwettig verklaard – 

dadelijk de volstrekte meerderheid erlangden, nu verre beneden het gevorderde cijfer zijn gebleven. 

Vanwaar dit verschijnsel? Hadden ze reeds proeven van hunne bekwaamheid of geschiktheid 

gegeven? Zijn hunne godsdienstige denkbeelden reeds openbaar geworden en bevonden niet volgens 

“de leer” te zijn? ‟t Schijnt wel. Maar ‟t schijnt ook wel, dat gij u als “handlangers” laat gebruiken van 

zekere partij, die ‟t nergens vinden kan, maar ook nergens vinden zal. 

Of vertrouwt gij deze woorden van zeker iemand: “als die dominée beroepen wordt, geef ik alle jaren 

honderd gulden?” Ach, wat zult ge u teleurgesteld vinden! En als die dominée eens beroepen werd, 

wat zou misschien ‟t gevolg zijn? Dat hij Zondags predikte voor “een klein getal geloovigen‟, en dat 

die „groote hoop ongeloovigen” elders zocht gesticht te worden. 

Daarom, kiezers! ziet toch uit eigene oogen en laat u niet als handlangers gebruiken. 

Smilde, 13 Julij 1867     Iemand, die het waarachtig belang 

      der gemeente bedoelt en door de laatste 

      verkiezing hoegenaamd niet is gekrenkt. 


