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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 21 JULI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

De heer Nierstrasz alhier heeft zich in uwe courant van gisteren, zoo het mij en velen met mij 

voorkomt, zeer onbetamelijk gedragen. Hij, als predikant, moet neutraal blijven en zich niet mengen 

in een verkiezingszaak op burgerlijk terrein. Dat is de roeping niet van een geestelijke. Zoo ik 

verneem, heeft hij zich een tal van vijanden hierdoor berokkend en heeft zijn schrijven zijne partij 

zeer benadeeld. Nu wordt maar openlijk gezegd en alomme in deze gemeente bepaald verkondigd: 

Wij willen geene vrome leden, maar liberalen. Wij willen als één man opkomen en kiezen de 

aftredende heeren Boelken, J. Homan Kijmmell, J. Drenthen en Gouke de Jong. Wij zullen onze 

beste krachten ook wijden aan het waarachtig belang der gemeente Smilde, om de geestverwanten 

van Nierstrasz uit de vergaderzaal als vertegenwoordigers te weren. Dus allen getrouw opgekomen 

om zich naar de stembus te begeven voor het bovenstaande doel, opdat de vrijheid, zoo duur 

gekocht, niet weder uit deze plaats verwijderd worde. 

Smilde, 19 Juli 1885.        Eenige kiezers. 

De kiezers te Smilde 

worden attent gemaakt vooral te kiezen JACOB REINDERS, Bezembinder, en JAN HOFMAN, beiden 

te Hoogersmilde. 

EENIGE KIEZERS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 JULI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Den heer J. Nierstrasz te Smilde. 

‘k Voel mij gedrongen u, geachte heer! na het lezen van uw laatst ingezonden artikel  in deze 

courant, een ernstigen en welgemeenden raad door middel dezer courant toe te zenden. Zoo juist 

kwamen mij de volgende regelen, welke ik voor een paar dagen las, weer in ’t geheugen, en zoo ik 

mij niet vergis waren zij letterlijk deze: 

Mijn vriend! gij zijt geleerd en machtig in de Schriften, 

Maar niet te machtig in ’t beteuglen uwer driften. 

Leer, leer zachtmoedig zijn! Denk, dat hij niets bestraft, 

Die groote lamm’ren bijt en naar de kleine blaft. 

Dat tergt het hart tot wraak, en wraak is immers zonde? 

Ei, blijf een herder! Laat het blaffen aan de honden! 

Kunt u het gebruiken, doe s.v.p. er uw voordeel mede. 

Assen, 21/7 ’85.        S. 

Smilde. Uitgebracht 188 stemmen. (Aantal kiezers 275.) Herkozen: J.H. Kijmmell met 116, W.J. 

Boelken met 115, J. Drenthen met 107 en Gouke de Jong met 95 stemmen. 

Nog verkregen stemmen: M. Hofman 74, M. Fernhout 66, M. Jansen 56, H. Eleveld 54, J. Hofman 8 

en J.H. Wind 5. 

 

 

Dinsdag 28 Juli 1885, 

te 6 uur, zal, in de NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoek van de Erven ALBERT SNIPPE aldaar, 

worden verkocht: 

Een kamp HAVER 

op de Jonkerswijk, een kamp ROGGE tusschen de Jonkers- en Evert-Hendrikswijk en een kamp 

ROGGE tusschen de Grietmans- en Meesterswijk. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 
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