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Jammer maar, dat “Vooruitgang” in bedoeld strooibiljet zelfs geene poging waagde om aan te 

toonen, waarom de heer Homan toch wel moet worden uitgeworpen. Jammer ook, dat de “eenige 

kiezers” in hunne weinig anders hebben neergeschreven dan aantijgingen, die door niemand worden 

geloofd. Vooral is dit te betreuren, omdat hetgeen die “eenige kiezers” geliefden op te disschen, 

klonk als eene klok. 

Ze ontdekten b.v. in den heer Punter een socialistischen geest en spraken van troebel water, waarin 

booze menschen wilden visschen. Den voorstanders der candidatuur-Punter werd verweten, dat ze 

socialistische geesten in den raad wilden binnensmokkelen en dat ze “de kiezers langs slingerpaden 

en doolhoven het pad bijster wilden maken.” 

Geesten in den gemeenteraad! Dat is erg; maar socialistische geesten – die zijn zeker meer dan 

afgrijselijk!! 

Doch genoeg. Uit dit weinige kan men wel al opmaken, dat “eenige kiezers” nog al zoo iets hebben 

verteld. 

Smokkelen, oneerlijkheid, geestverschijningen, slingerpaden, roode vlaggen, doolhoven enz. enz. – 

klinkt dat alles niet als eene klok? 

Klinkende bewijsgronden schijnen trouwens met voorliefde te worden aangevoerd. 

Die eerste stemming intusschen ligt achter ons. ’t Is  nu maar de vraag, wat de 2de Augustus baren 

zal. 

Schoon ik gaarne wil vasthouden aan ’t geloof, dat geen liberaal den heer J.W. de Vries zal 

stemmen, waar hij staat tegenover eenen man als den heer E.R. Homan, die gedurende eene lange 

reeks van jaren zich èn als lid van den raad èn als wethouder zeer verdienstelijk heeft gemaakt, vrees 

ik toch, dat zekere invloeden, gevoegd bij persoonlijke grieven van meestal zeer onbeduidenden 

aard, de herkiezing van den heer H. twijfelachtig maken. Niet alléén echter is het de heer de Vries, 

die den zetel van den heer Homan bedreigt, ook de heer Tonckens is een zeer te duchten 

tegenstander. Deze heer toch draagt eenen naam, die te Smilde hoog staat aangeschreven en – hier 

ligt het grootste gevaar – men zegt, dat de heer T. tot de liberale partij moet gerekend worden. 

Sommige liberalen nu, die wel den heer Punter, doch niet den heer Homan willen, stemmen nu 

misschien den eerste en den heer Tonckens; anderen, die de herkiezing van den heer Homan  

wenschen, doch den heer Punter geen mandaat willen geven, stemmen mogelijk de heeren Homan 

en – Tonckens. 

Zoo bekomt de laatste allicht meer stemmen dan één der andere candidaten en is voor den heer 

Homan, dien toch zoovelen herkozen wenschten, reeds ééne kans verloren. Slagen de anti-

revolutionairen en hunnen bondgenooten er in ook den heer de Vries te doen kiezen – de uitslag der 

eerste stemming doet dit zeer mogelijk schijnen -  dan hebben de liberalen het toezien en wel ten 

deele door eigen schuld. Willen ze den strijd niet verliezen, dan is het noodig, hoog noodig zelfs, dat 

alle persoonlijke grieven ter zijde worden gezet. Zijn echter, onverhoopt, enkelen vast besloten den 

heer Punter niet te kiezen; willen anderen tot geenen prijs den heer Homan hunne stem gaan 

schenken, dan schijnen dezulken – ‘k geef gaarne mijn gevoelen voor beter – me aan de liberale 

zaak verplicht, toch in geen geval, naast den door hen wel gewilden liberalen candidaat, den heer de 

Vries of den heer Tonckens te stemmen. 

Plaatsen ze één van deze beide namen op hun stembiljet, dan steunen ze de tegenpartij en werken ze, 

zooals ik hierboven reeds zeide, er toe mede, dat de beide candidaten van “Vooruitgang” enz. 

worden gekozen. 

Smilde, 25 Juli.         A. KALVERKAMP. 

 
WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

AANBESTEDING. 

Het BESTUUR is voornemens op Zaterdag 30 Juli a.s., AAN TE BESTEDEN: 

het opschoonen van de Hoofdwaterleidingen. 

De aanwijzing begint Zaterdag, voormiddags 12 uren, aan het eind van den van Lierswijk. 

De aanbesteding heeft plaats ’s middags 3 uren aan de Friesche Scheiding aan het eind van de Evert-

Hendrikswijk. 

Inlichting bij W. MAST, Bode. 

Smilde, 26 Juli 1887.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER. Secretaris. 


