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VRIJDAG 29 MEI 1874 
 

- vervolg van blad 1874k1 

Uit het rapport over de rekening en verantwoording van het burgerlijk armbestuur, dienst 1873, blijkt, 

dat de rekening sluit met een batig saldo van f 2462.03. Het rapport wordt gesteld in handen eener 

commssie, bestaande uit de heeren E. Homan, H. van Veen en J.H. Kijmmell, welke bij een volgende 

vergadering hierover verslag zal uitbrengen. 

Aangezien de begrooting van het burgerlijk armbestuur over 1874 niet kan behandeld worden, 

alvorens de commissie over de rekening en verantwoording van 1873 rapport heeft uitgebragt en die 

door den Raad is goedgekeurd, wordt besloten, op voorstel van den voorzitter, dit punt aan te houden 

tot eene volgende vergadering. 

Wordt nog besloten magtiging te verleenen tot afschrijving van de post: grondbelasting van het 

gemeentehuis en gronden, begrooting 1874, geraamd op   f 16.91, van f 15.- en dit bedrag over te 

schrijven op de post: onvoorzien uitgaven. 

De voorzitter sluit daarna de openbare vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 MEI 1874 
 
+ Smilde, 29 Mei. In de heden gehouden vergadering van de stembevoegde ingelanden van het 

veenschap “de Zeven blokken” is tot lid van ’t bestuur van gemeld veenschap gekozen mr. M. 

Oldenhuis Gratama, advocaat te Assen. In de later gehouden bestuursvergadering is tot voorzitter van 

het bestuur in plaats van wijlen den heer Jan Joffers, benoemd de heer H.P. Sikkens te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 JUNIJ 1874 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In het Vaderland lees ik uit Smilde, dat de liberalen alhier weer wakker zijn geworden, wijl hun 

candidaat J.W. de Vries met 80 stemmen zegevierend uit de stembus is gekomen, terwijl de candidaat 

der antirevolutionairen slechts 35 stemmen bekwam. 

Is het onkunde of kwade practijk, dat de correspondent van het Vaderland dat berigt zoo heeft 

ingekleed? 

Weet de correspondent van het Vaderland dan niet, dat de candidatuur van J.W. de Vries door eenige 

voorstanders van Chr. Nat. onderwijs openlijk is aanbevolen? 

Weet de correspondent van het Vaderland dan niet, dat de candidatuur van J.W. de Vries door de 

leden zijner Kerk (Chr. Geref.) en niet het minst door diens predikant sterk is ondersteund? 

Weet de correspondent van het Vaderland dan niet, dat bij den gemeente-ontvanger (Chr. Ger.) en 

anderen, tot ondersteuning van die candidatuur, invullings-, zoo niet werf-bureaux waren ingerigt? 

Dit alles dunkt mij riekt niet sterk naar “liberaal.” 

En bovendien, weet de correspondent van het Vaderland niet, dat bij de vrije stemming de heer 

Hatzman, candidaat der beginselvaste liberalen, nog geen 30 stemmen bekwam? 

Of heeft soms de correspondent van het Vaderland het oog op het verbond van de kleurlooze liberalen 

en beginsellooze Chr. Ger., zoo men zegt in 1873 alhier in ’t leven geroepen en thans weer bij 

vernieuwing in werking  gebragt? 

De correspondent van het Vaderland kon toch wel weten, dat de gekozene behoort in het kamp der 

antirevolutionairen. 

Al heeft hij, na zijn verkiezing, reeds een dankoffer aan de kleurlooze liberalen moeten brengen, door 

het Chr. Nat. onderwijs met de daad te verloochenen, toch ben ik zeker, dat hij als lid van den Raad 

Gode meer zal gehoorzamen dan menschen. Daarom wensch ik aan de gemeente noch veel zulke 

overwinningen toe en ik zal mij niet schamen daaraan mede te werken. 

Zoo lang de liberalen alhier pronken moeten met een andermans veeren, zoo lang zij niet door eene 

eigen kiesvereeniging met een liberaal programma, met een eigen candidaat uit eigen gelederen 

durven optreden, betaamt hun het meêspreken niet - en is meejuichen bespottelijk. 

Smilde, 29 Mei 1874. 

Een anti-revolutionair kiezer. 

  

 


