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Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Aangenaam zal het mij zijn, indien gij onderstaand schrijven in uw eerstvolgend nummer wilt 

opnemen: 

Aan den heer G.J. DE WAARD te Assen. 

Wel Edele Heer! 

Naar aanleiding uwer mededeelingen in de vergadering der Burger Kiesvereeniging te Assen, 

gehouden 25 Mei ll. (zie verslag in de Prov. Drentsche en Asser Courant van 28 dezer), verzoek ik 

u beleefd de brieven volledig te willen publiceeren, welke ik omtrent die zaak aan u heb gericht. 

Alsdan kan ik mij verantwoorden, ook tegenover mijne mededeleden, daar, voor zoover mij 

bekend, van wege de vereeniging “de Vooruitgang” alhier, waarvan ik de eer heb secretaris te zijn, 

geen stukken in bedoelde zaak zijn uitgegaan. 

Ik twijfel niet, of u zult aan mijn billijk verlangen voldoen. 

Hoogachten,          Uw dw. 

Smilde, 27 Mei 1888.        J. HOOGERBRUGGE. 

Assen, 29 Mei 1888. 

Aan 

de Redactie der Drentsche Courant. 

Mijnheer de redacteur! 

In het verslag van de gehouden vergadering der burgerkiesvereeniging is een abuis geslopen. Door 

mij werd gezegd, dat verscheidene brieven waren ingekomen, deels van particulieren aard, waarom 

ik alleen den inhoud zoude mededeelen, voor zooverre die op het stellen van candidaten invloed 

had, zonder de namen te noemen. 

De vraag, wie candidaat was voor het roode briefje, was niet afkomstig van de kiesvereeniging “de 

Vooruitgang” te Smilde en is ook niet als zoodanig gezegd, want de betrekkelijke brief lag voor 

mij, en is de naam des schrijvers, evenals zijne kwaliteit, met opzet vermeden. 

Met deze regels als de rectificatie op te nemen zult u verplichten, 

uwen dienstw., G.J. DE WAARD. 

(De heer de Waard houde het ons ten goede, maar aangezien hij ons in een mondeling onderhoud 

verklaarde, zelf niet juist meer te weten wat hij had gezegd en het mogelijk was, dat hij zich had 

vergist, kunnen wij vooralsnog de juistheid van ons verslag niet geheel in twijfel trekken. Red.) 
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 Raadsvergadering. 

Smilde, 1 Juni. Afwezig de leden E.J. Tonckens, Jan Drenthen, W. van Veen en H.P. Sickens. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter doet mededeeling van twee resolutiën van heeren Gedeputeerde Staten, bevattende de 

goedkeuring van twee raadsbesluiten betreffende wijzigingen der begrootingen dienst 1887 en 

1888. 

De voorzitter brengt nu het tweede punt der agenda aan de orde: onderzoek der geloofsbrieven van 

het nieuwbenoemde raadslid A. Vos. 

De geloofsbrieven worden ter onderzoek gesteld in handen eener commissie, bestaande uit de 

heeren M.A. Hoogerbrugge, J.W. de Vries en A.D. Pot, gedurende welk onderzoek de zitting wordt 

geschorst. 

Na heropening adviseert de commissie, bij monde van den heer Hoogerbrugge, tot toelating van 

den heer Vos als raadslid. 

Conform wordt besloten. 

De punten der agenda hiermede afgehandeld zijnde, vraagt de voorzitter of een der leden nog iets 

in het midden heeft te brengen. 
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