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-vervolg- 

Vermoed niet, dat de grondbezitters genegen zijn, om in het houten paard te stappen, dat gij later, als het 
palladium der vrijheid, zoudt willen doen huldigen. 

Zoo dom is geen een Drenthenaar. 

Gij hebt het kleed der onbillijkheid met dat der billijkheid trachten te omhangen, door op de kostbare 
stoomgemalen te wijzen, en er bij te voegen: “die de lusten hebben, moeten ook de lasten dragen”.  Maar 

zijt gij zulke vreemdelingen in Jeruzalem? Weet gij niet, dat die kostbare stoomgemalen doelmatiger 

schijnen te zijn, om tot monumenten te dienen van den goeden wil, dan van den goeden uitslag? Zijt gij 

zulke vreemdelingen, dat gij niet weet, dat er reeds acht maanden lasten zijn betaald en er nog geen uitzigt 
is op lusten? 

Maar bovendien, beschouwt gij de hoofdvaart alleen ten luste van de Smilders, dan moet ik U beklagen 

over het bekrompen inzigt, dat gij hebt van handel en scheepvaart in ’t algemeen en van kanalisatie in ’t 
bijzonder, dan moet ik het de kiezers in overweging geven, of gij de geschikte personen wel zijt om licht 

aan te brengen op den verkiezingsweg. 

Maar ik twijfel er niet aan, dat gij nu bewust zijt, hoe uw ezels-oor en uw vossenstaart uit uw opperkleed 

te voorschijn komen. 
Nu is het voor ieder openbaar, welke drijfveer gij hadt om U te vermommen in het kleed, waarin gij niet 

slechts uwe persoon, maar ook uw stand of rang hebt verborgen. 

Veronachtzaamt dus den raad, hierboven u gegeven, in ’t vervolg niet. 
Met mij zult gij in instemmen, dat gij meer van onnadenkendheid zijt te beschuldigen, dan de 181 kiezers, 

die hunne stem op den heer Mr. L. Oldenhuis Gratama hebben uitgebragt, en even gaarne zult gij het mij 

gewonnen geven, dat gij door uw schrijven de candidatuur van den heer Gratama bij elken onpartijdige 
hebt bevorderd. 

Die candidatuur te ondersteunen, daaraan hebt gij wel gedaan, maar bewandelt een anderen weg. Doet het 

kleed der opregtheid aan, legt schuldbekentenis af en roept uwe medekiezers met ons toe: kiest op 27 

Augustus e.k.  
     Mr. L. Oldenhuis Gratama. 

Smilde, 19 Aug. 1864        Uw mede-kiezer, 

          M.A. HOOGERBRUGGE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1864 
 

De Rekening en Verantwoording 

van den ondergeteekende Curator in ’t Faillissement van J.A. VAN DAM te Smilde, zal door hem worden 

afgelegd in de gewone Gehoorzaal der Arrondissements-Regtbank te Assen, op Vrijdag den 2 September 

1864, ’s morgens ten 11½ ure, tot aanhooring  waarvan de SCHULDEISERSCH bij dezen worden 
opgeroepen. 

Assen, 23 Augustus 1864      Mr. G.W.A. VAN DER WIJCK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 AUGUSTUS 1864 
 

DE KIESVEREENIGING 

de Eendragt 

te SMILDE 

heeft in hare Vergadering van 24 j.l. tot CANDIDAAT voor het Lidmaatschap der PROVINCIALE STATEN bij 

de herstemming op Zaturdag eerstkomende, gesteld den Heer Mr. 

L. OLDENHUIS GRATAMA 

te Assen. 

Smilde, 24 Aug. 1864  

         Namens het Bestuur, 
         M.A. HOOGERBRUGGE 

         C. HUBENET 


