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+ Smilde, 15 Julij. Ongeveer 14 dagen geleden werd bij nacht, uit de schuur van J. Haveman, staande 

aan het door dezen bewoonde huis, gestolen ½ mud rogge en eene hoeveelheid aardappelen. Woensdag 

jl. is het aan de veldwachters dezer gemeente Klaasen en Kalbfleisch gelukt, den vermoedelijke dader 

op te sporen. Bij zekeren H. Pot, vooral niet ter goedernaam en faam bekend staande, en wonende in het 

veld te Hoogersmilde, huiszoeking doende, vonden zij daar in eenige vodden stukken van zakken, 

waarin vermoedelijk de ontvreemde rogge en aardappelen waren geweest, welke stukken in beslag 

genomen en door den eigenaar als zoodanig herkend werden. Van een en ander is door genoemde 

ambtenaren proces- verbaal opgemaakt en aan den heer burgemeester ter hand gesteld. Wij hopen dat de 

activiteit, welke die ambtenaren in dezen winter, vooral tegen het ontvreemden van aardappelen, hebben 

aan den dag gelegd, door deze ontdekking mag worden beloond. 

INGEZONDEN STUKKEN 

’t Schijnt dat uit de Smilde zekere X. aan de redactie der Provinciale Drentsche en Asser Courant de 

vraag heeft gedaan, of politie-agenten en rijksambtenaren zich mogen bemoeijen met het 

verkiezingswerk. 

Op die vraag antwoordde de redactie, en zeker te regt: “neen, dat ligt niet in de bedoeling der wet”. 

De vraag van X. uit de Smilde heeft gewis het publiek, ’t welk de Smilde niet kent, in de meening 

gebragt, dat agenten van politie en rijksambtenaren zich daar met het verkiezingswerk bezig houden en 

die meening mogen wij niet laten bestaan. 

Daarom is het, dat de ondergeteekenden verklaren: Zoolang wij als veldwachters in dienst der gemeente 

Smilde zijn, de eerste 12, de andere 6 jaar, hebben wij ons nimmer met het verkiezingswerk ingelaten, 

omdat het niet tot onze ambtelijke bemoeijingen behoort. 

Wij brengen de gemeentelijke stembiljetten rond en iets anders wordt van ons niet geeischt, en wij zijn 

niet gewoon - de bevolking van de Smilde weet het - om ons in zaken te steken die niet tot ons ambt 

behooren. 

Dat antwoord geven wij aan X., dien wij beleefdelijk, ja dringend vragen om zijn naam te noemen, 

zooals wij ook doen. 

Misschien zou het publiek dan zeggen, dat tegenover zoo iemand geen verdediging noodig is. 

G. Klaasen 

H. Kalbfleisch 

 
(In de krant van zaterdag 15 juli stond: 

Correspondentie 

Aan X te Smilde! 

’t Ligt gewis niet in de bedoeling der wet, dat politie agenten en andere Rijksambtenaren zich belasten 

met het rond brengen van verkiezings strooibiljetten.) 

Eenige belangstellende en belanghebbende kiezers bevelen bij de a.s. verkiezing tot leden van den 

Gemeenteraad hunne medekiezers aan de Heeren 

J.H. WIND 

P.W. WESSEMIUS 

CORs. H. DE JONGE. 

Deze aanbeveling berust op de aan de kiezers toegezonden stembiljetten. 

Smilde, 15 Julij 1871 

Medekiezers! 

Dankbaar voor het vertrouwen van eenige Kiezers, in mij gesteld, tot aanbeveling voor LID van den 

GEMEENTERAAD, verzoek ik evenwel niet in aanmerking te komen, maar met mij mannen als den 

Heer P. WESSEMIUS, die niet anders willen dan billijkheid en regt, te verkiezen. 

Smilde, 15 Julij 1871.       M. FERNHOUT. 


