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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 JULI 1885 
 

Veldvruchten te Smilde. 

Maandag 27 Juli 1885, 

ten 3 uur, zal, ten huize van H.A. SOL, Kastelein te Bovensmilde, worden verkocht: 

Voor den Heer G.F. SERVATIUS te Assen: 

Een kamp PAARDEBOONEN in het Eekhoutsblok bij W. TABAK. 

Voor RUURT BLOMSMA te Smilde:  

Vier kampen ROGGE en twee kampen HAVER aan den Witterweg. 

Voor JAN RS. DE JONGE te Smilde: 

Een kamp ROGGE en een kamp HAVER op de Meesterwijk, achter H. TABAK. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 JULI 1885 
 

Rogge – Oude Smilde. 

Op Vrijdag 31 Juli 1885, 

des  middags te 4 uur, zal, ten verzoeke van R. KNORREN te Hooger-Smilde, op het land, publiek 

worden verkocht: 

1. Ruim 2 hect. uitmuntende op stam staande 

Zeeuwsche Rogge, 

op de plaats achter het Huis door verkooper bewoond. 

2. Een kamp ROGGE op de Krommewijk te Smilde, ten verzoeke van C.R. DE JONGE aldaar. 

Bijeenkomst bij het Huis van R. KNORREN. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde, 25 Juli. Naar men verneemt, heeft de heer H.A. Venekamp, door verandering van 

woonplaats, bedankt voor lid van het bestuur van het waterschap “de Molenwijk” alhier. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Hoe zeer het mij ook tegen de borst stuit te schrijven tegen hen, die ik zelfs bij name niet ken, wijl zij 

hun naam verbergen, zoo gevoel ik mij evenwel verplicht, andermaal u eenige plaatsruimte te vragen, 

om te mogen opkomen tegen beweringen door “Veritas” en “Eenige kiezers” in het nommer van 21 

Juli ll. uitgesproken. Het geldt de stelling, zoo maar neergeschreven alsof  het de eenvoudigste en 

meest van zelf sprekende waarheid ware, dat nl. “een predikant in zaken van louter burgerlijk 

karakter neutraal moet blijven; zich niet mengen mag in verkiezingszaken”; en indien hij dit niet 

goedschiks laat, “teruggeduwd worden moet in zijn pastoriale gebouw”. Hierover nu mag ik niet 

zwijgen. Die stelling kan noch mag ik toegeven. Zonder weerlegging mag zij niet blijven. Al wat in 

mij is, komt hiertegen in verzet. Inderdaad, dat zou een mooie zaak zijn. Zoo worden wij predikanten 

van burgerlijk, maatschappelijk en staatkundig terrein afgedrongen en met een boekske in een 

hoekske geplaatst, om dan uit onzen wachttoren rustige toeschouwers te zijn. Zo wordt ons het recht 

ontzegd, dat ieder staatsburger heeft en dat ook ons door de wetten des lands is verzekerd. Zoo wordt 

ons het recht ontzegd, dat ieder advocaat, ieder doctor, ieder schoolmeester enz. behoudt, om zoo 

mogelijk invloed uit te oefenen, naar onze overtuiging, op den gang van zaken. Maar, dat gaat toch 

niet aan. Gold het alleen personen en geen beginsel – ik kon u volkomen toestemmen, dat alle 

schapen den herder even lief moeten zijn, en dat de herder geen persoonlijke voorliefde moest 

openbaren. Maar hier raakt het beginselen, die vierkant tegenover elkander staan. Even weinig als een 

schoolmeester kan een predikant neutraal zijn. Wel is waar zou een zekere partij dat wel willen en het 

zeer toejuichen ook, indien de orthodoxe predikanten, -  voor de liberalen is het zeker niet zoo 

noodig, - voor de bekoring wilden zwichten, om van elk ander dan het godsdienstig gebied zich terug 

te trekken. Want eene bekoring heeft het stellig! Het is toch veel gemakkelijker, veel rustiger, veel 

veiliger ook, vooral met het oog op dat teruggeduwd worden, om Gods water maar over Gods akker 

te laten loopen. Men zal dan geen tegenstanders hebben, men zal dan stellig niet verzocht worden zijn 

carbiezen te pakken, maar veel eer aangezocht worden om te blijven. Maar – al is het aangenamer en 

gemakkelijker – eene andere vraag is, of het mag. 
-vervolg op blad 1885k3 


