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Ingezonden stuk. 

Aan iemand, die weet waar de schoen wringt. 

Het is niet zonder aarzeling, dat ik op uw stukje van Zondag terug kom, omdat ik zulks eigenlijk 

overbodig achtte. Men mag immers onderstellen, dat een verstandig man niet de minste notitie zal 

nemen van zulke klinkklare onzin. Is het geen onzin, te beweren, dat men, door de herkiezing van 

den heer Homan, gevaar loopt de begrooting van ’t volgend jaar met 3 à 4 duizend gulden 

vermeerderd te zien. De heer Homan staat bij ingezetenen te Smilde te wel bekend, als een 

voorstander van een zeer zuinig beheer, dat dan ook maar één kiezer zich door uw klakkeloos 

geschrijf zou laten bewegen, hem zijne stem te onthouden. 

Ook de vreeselijke voorspelling, dat de verkiezing van de h.h. Homan en Punter ten gevolge zou 

hebben, dat de schuldenlast der gemeente met 30 à 40 duizend gulden zou vermeerderd worden, zal 

wel door de kiezers genomen zijn voor ’t geen zij is, nl. een verdachtmaking. 

Wat echter wel te verwachten is, wanneer de antirevolutionnaire partij de overhand in den Raad 

krijgt? Dat, bij aanneming der nieuwe grondwet, de alsdan te verwachten sectescholen uit de 

gemeentekas zullen worden gesubsidieerd, wat al licht de beurzen der ingezetenen vrij wat meer zou 

plunderen, dan het weelderigst ingericht openbaar onderwijs ooit zou kunnen veroorzaken. Daarom 

kiezers, getrouw ter stembus, om te verhinderen, dat de openbare school ooit zal behoeven te wijken 

voor zeer dure twist en tweedracht strooiende sectescholen. Geene onbewezen en niet te bewijzen 

redeneeringen zullen u weerhouden Dinsdag uwe stemmen uit te brengen op de h.h. Homan en 

Punter, die voor uw beginsel zullen pal staan en nooit oogendienaars zullen worden. 

Smilde, 1 Aug. ’87.          F. 

 

Ingezonden stuk. 

Kiezers – Smilde! 

Alle kiezers, welke binnen korte jaren den hoofdelijken omslag niet slechts met 3 à 4000 gld. 

verhoogd, maar verdrie- of verviervoudigd willen zien door subsidies aan bestaande en nieuw te 

stichten sectescholen (vergelijk den toestand in Belgie), moeten stemmen op de h.h. J.W. de Vries en 

E.J. Tonckens; doch de kiezers, die dat niet willen, zie meenen, dat vermeerdering van het getal 

scholen niet wenschelijk is, en dat sectescholen een onuitputtelijke bron van twist en verdeeldheid 

zijn tusschen de burgers van dezelfde gemeente, brengen hun stem uit op de heeren E.R. Homan en 

E.K. Punter. 

Een kiezer, die even goed weet waar de schoen knijpt. 
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 Smilde. De uitslag der herstemming is, dat 220 van de 261 kiezers van hun recht hebben gebruikt 

gemaakt. Een briefje was in blanco. Uitgebracht waren op de heeren E.J. Tonckens 141, J.W. de 

Vries 138, E.R. Homan  (aftr. lid) 95 en E.K. Punter 59 stemmen, zoodat E.J. Tonckens en J.W. de 

Vries tot leden van de Raad zijn gekozen. 

Smilde, 5 Aug. In de morgen alhier te houdene raadsvergadering zijn aan de orde gesteld: 

1. Onderzoek van geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Overlegging van de gemeente-rekening, dienst 1886. 

4. Vaststelling van het eerste suppletoire kohier van den hoofdelijken omslag 1887. 

5. Ingekomen reclames tegen den hoofdelijken omslag 1887. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In deze gemeente bestaat bij vele kiezers het voornemen, bij de aanstaande verkiezing voor een lid 

der Prov. Staten hun stem uit te brengen op den heer mr. M. Oldenhuis Gratama te Assen. 

Smilde, 3 Augustus.  
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