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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 JULIJ 1875 
 

-vervolg van blad 1875r 

Dat staat bij mij gelijk aan een balans, maar met één arm, en dus eenzijdig in het gebruik, want juist 

de verschillende rigtingen formeeren eene volkomene balans, en door de verschillende 

gedachtenwisseling wordt de evenaar naar het zwaartepunt gevoerd. 

En heb ik die overtuiging niet in practijk gebragt bij de voordragten der plaatselijke 

schoolcommissie? 

Toen maakte het geen opspraak of bezwaar, of is het omdat er toen toevallig de burgemeester op 

voorkwam? 

Ik geef gaarne gewonnen, dat de kiesvereeniging “Smilde” een misstap heeft begaan, door den heer 

Spier en niet den burgemeester als candidaat te plaatsen, maar dat is toch buiten mijn toedoen, en 

mogt ik aandringen om den heer Homan te laten vallen om plaats te maken voor den burgemeester? 

Dat kon en dat mogt ik niet. 

Verder geeft dat schrijven het duidelijke bewijs van gebrek aan feiten tegen mij als raadslid, en 

daarom maakt hij er zich stilletjes af. 

Een oogenblik wil ik stilstaan  bij het strooibiljet, met het hoofddoel den heer Spier aan te bevelen. 

De heer Spier is een man, die met de historie heeft gebroken, een man met nieuwe ideeën; nu dat 

wil ik niet tegenspreken - maar dat de heeren H. van Veen en J.W. de Vries, onder die vlag worden 

binnengesmokkeld, daar moet ik tegen protesteeren, dat is eene verdachtmaking tegen die mannen, 

die zij niet hebben verdiend. 

En wat die nieuwe ideeën van den heer Spier aangaat, zie toe kiezers, die hebben geen mindere 

strekking, dan om de bedehuizen af te breken en de danszalen uit te zetten. 

Ik geloof kiezers! dat wij te Smilde meer behoefte hebben aan de in aantogt zijnde nieuwe gouden 

tien-gulden-stukjes, dan aan de nieuwe ideeën van den heer Spier in den Gemeenteraad. 

Ik heb gemeend dit woord te moeten spreken, niet om op stemmen te azen - , maar om de gemeente 

die ik lief heb te waarschuwen tegen een verkeerde keus. 

Later meer. 

Smilde, 19 Julij 1875.        M.A. HOOGERBRUGGE. 

BERIGT. 

De ijverige pogingen van den edelen JOHANNES! den welbekende GOLIATH! en den beruchten 

afschaffer! om den Directeur der voormalige Konijnen-inrigting van den Heer W. STEUUR voor een 

dito inrigting alhier te engageren schijnen met eene gunstige uitslag te zullen worden bekroond. 

Het stuk land, vroeger voor eene gemeente-opslagplaats bestemd en dat later op eene voor velen 

raadselachtige wijze van bestemming veranderde, zal denkelijk voor dit doel worden afgestaan. 

Met zulk een Directeur en zulk eene Raad van Toezigt kunnen de geldelijke vooruitzigten en voor 

hun en voor de gemeente niet twijfelachtig zijn. 

Smilde, 18 Julij 1875. 

Iemand die een ander wel een buitenkansje gunt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 JULIJ 1875 
 
Smilde, 21 Julij. De uitslag van de gister gehouden stemming, ter verkiezing van 4 leden van den 

Raad, is als volgt: 

Uitgebragt zijn 185 geldige stemmen, de volstrekte meerderheid was derhalve 93 stemmen. (’t 

Aantal kiezers is 247.) 

Herkozen zijn de hh. E.R. Homan met 139, H. van Veen met 136 en Jan W. de Vries met 122 

stemmen, terwijl eene herstemming moet plaats hebben tusschen de hh. M.A. Hoogerbrugge, die 

92, en H.P. Sickens, die 55 stemmen verkreeg. 

(Van andere zijde wordt ons nog medegedeeld, dat de heer A. Spier 41 stemmen bekwam.) 


