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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 MEI 1866 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

          Smilde, 27 MEI 

Met genoegen las ik in uwe Courant van den 26 Mei ll. de onvermoeide pogingen van den heer Mr. L. 

Oldenhuis Gratama, ter zake de opruiming van den dam bij Appelscha, en teregt wordt door den 

schrijver de wensch geuit, dat men gemeenschappelijk de handen ineen sla, om dien gehaatten steen des 

aanstoots weg te ruimen. Egoïsme is, zooals wordt aangemerkt, alleen de drijfveer, dat de beide zuster-

Provinciën te water van elkander gescheiden blijven. Hier treft de schrijver de spijker op den kop. Een 

algemeen protest daartegen, uitgaande zoowel van Friezen als Drenthen zoude, mijns bedunkens, een 

goede uitwerking hebben. Men zoude des noods mede de tusschenkomst van den Koning en den 

Minister van Binnenlandsche Zaken kunnen inroepen, om tot het gewenschte doel te geraken. Helpt gij 

ons mede, Meneer de Redacteur! en wij twijfelen geenszins, of éénmaal zal onze stem niet meer zijn als 

een roepende in de woestijn. 

S…            PLATO 

De Redactie wil gaarne tot het beoogde doel medewerken, maar zij zou wel bekend willen worden met 

de redenen, welke zij, die de wegruiming van den dam tegenhouden, voor hunne handelwijze hebben. 

           RED. 

DE KIESVERENIGING 

de Eendragt 

TE SMILDE, 

heeft op hare Vergadering van 14 j.l. tot hare CANDIDAAT van LID van den GEMEENTERAAD gesteld: 

den Heer P. WESSEMIUS, 

die alle Kiezers bij herstemming op Vrijdag aanstaande dringend wordt aanbevolen. 

Inmiddels 
roept de Vereeniging op Vrijdag 1 Junij a.s., ’s avond  ten 7 ure, bij den heer J.H. WIND, ALLE KIEZERS 

op, tot het stellen van een CANDIDAAT voor LID van de TWEEDE KAMER der STATEN-GENERAAL. 

   Namens het Bestuur, M.A. HOOGERBRUGGE, Pr. en  Cs. HUBENET, Sec. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 MEI 1866 
 

Een woord van herinnering aan MIJNE MEDE KIEZERS. 

Morgen moet de stemming plaats hebben voor een Lid van den Gemeenteraad. Verzuimt, mijne mede-

Kiezers, uw burgerpligt niet, acht onze tegenstanders niet te ligt. Wij hebben bij de stemming reeds 

geleerd wat werken in de stilte vermag, het geen nu, naar ik verneem, in dubbele mate geschiedt. Ik wil 

heden evenmin den sluier over de handelingen, als de middelen die ze bezigen, opligten. ’t Is genoeg als 

ik zeg dat zij onze vrije Ned. kieswet ontsiert, en bovendien, het was heden niet mijn doel, bij hare 

handelingen stil te staan, maar U onzen pligt te herinneren. 

GRAVE zegt: “ Tegenstand zonder haat, is het meesterstuk der zedekunde.” 

Dat woord voegt in onzen vaan, dat woord moet de stempel zijn op onze daden, dat woord moet het doel 

zijn waarnaar wij streven. En dat kunnen, ja, dat moeten wij. 

Dat kunnen wij, omdat wij niet strijden voor personen, maar voor regt en billijkheid, dat moeten wij, 

omdat wij haat en wrok beneden ons achten. 

En daardoor zal zelfs in onze nederlaag een triomf verscholen liggen. Want zoo wij voor de 

meerderheid, toegerust met verborgene en oneerlijke wapenen moesten wijken, dan heeft die 

meerderheid niets minder gezegd, als wij willen met de minderheid het regt, de billijkheid niet. 

Wie durft het ontveinzen dat handel en scheepvaart billijke en regtmatige aanspraak hebben op onzen 

stem? 

Mede-Kiezers, riep ik u eenmaal toe, toont, dat ik u niet te hoog schat. Riep ik u eenmaal toe: weet uwen 

ouden roem te handhaven, thans voeg ik er bij: bewijst morgen dat gij voor regt en billijkheid zijt, door 

uwe stem uit te brengen op 

den Heer P. WESSEMIUS. 

       Uw Mede-Kiezer, M.A. HOOGERBRUGGE 

 


