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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 AUGUSTUS 1872 
 

 DE KIESVEREENIGING 

Koning, Bijbel en Vaderland 

beveelt, bij de herstemming op Dingsdag 27 Augustus a.s., hunne medekiezers aan den Heer 

C.H. DE JONGE. 

Smilde, 23 Augustus 1872. 

Namens het Bestuur, 

M. FERNHOUT, Secr. 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 1872 
 

Ingezonden stukken. 

Mijnheer de redacteur! 

Geen antwoord schijnt het drietal doodeenvoudige vragen aan de heeren “Eenige Kiezers” waardig te 

zijn gekeurd. 

De kiezers moeten maar gehoorzamen en hunne stemmen uitbrengen op het bevel, in den vorm van 

eene aanbeveling, doch ongeteekend. 

Van geen onpartijdige of onafhankelijke kiezers kan en mag men zoo iets vergen. Zonder eenigen 

waarborg noch van beginsel, noch van genegenheid van den kandidaat, dat deze de kandidatuur 

aanneemt, kan de kiezer zijn adhaesie niet schenken. En welk kandidaat van beginsel zal een 

kandidatuur aannemen, waarvan hij de waarborgen mist, dat ze hem van zijne geestverwanten wordt 

aangeboden? 

Neen, kiezers! dat is niet de roijale wijze waarop een mandaat, vooral aan het hoofd der gemeente, 

mag worden aangeboden. 

Dat heeft blijkbaar ten doel, zelfs met verzaking van beginsel, de kandidatuur van een waardig 

burger te doen mislukken; want dezelfde mannen bestrijden thans die kandidatuur, die zij voor 

eenige maanden begunstigden. 

Het doel heiligt de middelen - ziedaar de leus. 

Geen onpartijdig en onafhankelijk kiezer speelt onder die leus dit spel meê, waarbij het hoofd der 

gemeente tot stormram wordt gebezigd. 

Eischt men het hoofd der gemeente een mandaat aan te bieden, laat het dan zijn op eene wijze, zijner 

betrekking waardig, en zijn beginsel geen oneer aandoende. 

Elk kiezer, die prijs stelt op een beginsel, welk ook, brengt a.s. Dingsdag zijn stem uit op den heer 

C.H. de Jonge, 

ten einde dat beginsellooze spel te doen mislukken en voor goed in deze gemeente bij de 

verkiezingen een einde te doen nemen. 

Wil men strijd, welnu, daartoe heeft men de vrijheid, maar dan in ’t open veld en met een geopend 

vizier. En zoo gij dan, die nu den heer de Ruijter de Wildt tot candidaat stelt, moogt overwinnen, uw 

krijgsmans roem hebt gij reeds verbeurd, en de buit, indien uw kandidaat (en wie geeft regt dit te 

betwijfelen?) een man van woord en beginsel is, valt u toch niet ten deel. 

Smilde, 23 Augustus 1872. 

Een kiezer, die prijs stelt op zijn beginsel 

en dit ook van anderen verwacht. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 AUGUSTUS 1872 
 
+ Smilde, 25 Aug. Naar men verneemt is een der schaapherders van Hoogersmilde door een dollen 

hond gebeten. Hij moet zich dadelijk naar Wapserveen hebben begeven, om de geneesmiddelen, die 

dáár, tegen een dolle-hondsbeet worden bereid, te erlangen. 


