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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 MEI 1886 
 

Ingezonden stuk. 

Mede-Kiezers! 

Aangezien bij eene vorige verkiezing de heeren H. van Lier en Linthorst Homan voor een 

candidatuur hebben bedankt, zoo las ik nu met genoegen eene aanbeveling van den  heer M.A. 

Hoogerbrugge tot lid der Tweede Kamer. Mocht deze heer zich de candidatuur laten welgevallen en 

gekozen worden met baron van der Feltz te Assen, alsdan zoude Drenthe  twee vertegenwoordigers 

hebben, in wier handen de belangen dezer provincie veilig waren toevertrouwd.   D. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

De Kamer was nog niet uiteengegaan en reeds werden in uwe courant candidaten genoemd voor de 

aanstaande verkiezingen, nl. de heeren Boelken en Hoogerbrugge, beide te Smilde. Dit bevreemdde 

met schrijver dezes zeker menig ander. Terstond rees bij mij de vraag: wat heeft de heer van der 

Feltz misdreven, om niet herkozen te mogen worden? 

’t Zoude natuurlijk te dwaas zijn om te denken, dat het den anderen afgevaardigde, die voor weinige 

dagen met zulk een verpletterende meerderheid uit de bus kwam, geldt. Eilieve, wat heeft de heer 

van der Feltz misdreven in de oogen van de inzenders der nieuwe aanbevelingen, om hem plaats te 

laten maken voor den Smilder burgemeester of een ingezetene van die gemeente? 

Zeker zijn de meeste Drenthen nieuwsgierig naar het antwoord, want tot dusverre nam de heer van 

der Feltz naar mijne bescheiden meening zijn mandaat zeer goed waar. 

Mocht het echter blijken uit het antwoord van genoemde inzenders, dat ze zeker wel zoo goed zullen 

willen zijn te geven, dat de strijd, die kort geleden zoo hevig woedde, in het oude landschap moet 

worden hernieuwd en een hunnen candidaten de plaats des heeren van der Feltz moet innemen, dan 

hebben zeker velen den wensch met mij: bespaar ons de Hilbingiaansche strijd-methode, die Drenthe 

alles behalve tot eer verstrekt. 

O…..             X. 

J. KUIPER, Smilde. 

Weder nieuwe aanvoer van LIJNKOEKEN, RIJST- en TARWEMEEL. Ook bruine en gezuiverde 

KOOLTEER per kan en per heele en halve ton te bekomen. 

Bevallen van een meisje E. HOOGERBRUGGE-WIND. 

Smilde, 19 Mei 1886. 

Heden overleed mijne zoo innige geliefde echtgenoote en der kinderen zorgdragende moeder GRIETJE 

BORK, in den ouderdom van ruim acht en zestig jaren. 

Hoogersmilde, 19-5-’86   

         Uit aller naam, 

H.A. WANNINGEN. 

Eenigste en algemeene kennisgeving. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 MEI 1886 
 Zondag den 23sten Mei hopen onze 

geliefde ouders 

NATHAN MAGNUS 

EN 

EVA VAN ZUIDEN 

hunne 40jarige Echtvereeniging te vieren. 

Smilde, Mei ’86. 

Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. 


