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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 JULI 1887 
 

Rogge – Haver -  Smilde. 

Op Maandag 1 Augustus 1887, 

des avonds te 6 uur, zullen te Smilde, ten huize van A. SOL, publiek worden verkocht: 

1. Een kamp Rogge 

en 7 kampen HAVER op stam, in het 4e blok op plaats 16 te Smilde, ten verzoeke van den Heer H. 

OFFEREINS qq. aldaar. 

2. Twee hectaren 

HAVER, 

op stam op de plaats afkomstig van VENEKAMP aan de Molenwijk, ten verzoek van den Heer J. V.D. 

VELDE te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 30 JULI 1887 
 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Er wordt hier te Smilde een strijd gestreden, die waarschijnlijk eenig in zijn soort is. Het is namelijk 

een strijd tusschen liberalen en anti-revolutionairen, gesteund door een geavanceerd liberalen man met 

zijne volgelingen. 

Hoe ’t mogelijk is, dat deze twee uitersten kunnen samengaan? Zeer eenvoudig; men laat een 

oogenblik zijn beginsel varen, om een zeker bijoogmerk te bereiken. De geavanceerd liberalen man 

toch heeft zich – naar ’t algemeen gevoelen – in ’t hoofd gezet wethouder te worden en, terecht 

begrijpende dat hij, zoolang de heer E.R. Homan raadslid is, al zeer weinig kans heeft tot dit begeerde 

baantje te geraken, moet natuurlijk de heer Homan vallen. Er worden wel andere schijngronden 

aangevoerd, maar wie den liberalen man ook maar eenigzins kennen, is het duidelijk dat, mocht de 

heer Homan niet herkozen worden, hij dit slechts hieraan te danken heeft dat hij wethouder is. En zijne 

volgelingen dan? Och, zoo menigeen wordt door den glans van ’t geld verblind. 

Ik hoop en vertrouw echter, dat er te Smilde genoeg liberale kiezers zullen zijn, die karakter en een 

eigen wil hebben en zich niet tot aanbidders van een gouden kalf zullen verlagen. 

 F. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 AUGUSTUS 1887 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Indien mij een klein plaatsje in UEd.’s geëerd blad kan worden afgestaan, zou ik gaarne ’t 

onderstaande geplaatst zien. 

Ik wilde nl. nog eens terug komen op het ingezonden stuk van den heer Kalverkamp, aangaande de 

verkiezing te Smilde. Het gevoelen, ons in dat stuk omtrent den vermoedelijken afloop der verkiezing 

alhier kenbaar gemaakt, zullen de liberalen ten volle moeten deelen. 

Zeker is het, dat er een heele strijd moet worden gestreden, willen de liberalen overwinnen. Het is dus 

volstrekt noodig, dat men eenparig werkt en verdeeldheid of versnippering van stemmen tracht te 

voorkomen. Dit is gemakkelijk. Zeer velen willen gaarne den heer Homan de plaats, reeds zoo vele 

jaren door hem met eere ingenomen, zien behouden. Welnu, men stemme den heer Homan. Nu zijn er 

echter, die meenen den heer Homan te bevoordeelen door aan den heer Punter hunne stem te 

onthouden. Maar dit kan geenszins het geval zijn. Of men toch aan den naam van den heer Homan die 

van den heer Tonckens, dan wel die van den heer Punter op zijn stembriefje toevoegt, ’t zal voor de 

eerste wel ’t zelfde blijven; slechts in ’t eerste geval zou men de candidatuur der tegenpartij 

begunstigen, terwijl men in ’t laatste niet alleen de zaak der liberalen steunt, maar zich tevens losrukt 

van de leiband, waaraan  sommigen of misschien wel één enkel kiezer zoo gaarne de anderen zou 

rondleiden, ware het ook maar ze door ergelijke strooibilletten te verschalken of door klinkende 

bewijsgronden aan te voeren. 

Dus voorstanders der liberale partij, die niet gebonden zijt en geschikte gemeenteraadsleden wilt, komt  

trouw ter stembus en laat uw briefjes prijken met de namen der heeren E.R. Homan en E.K. Punter.  

Smilde.            M. 


