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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 JULIJ 1869 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

       Wilt gij uwe vijanden noodzaken 

       om u te prijzen, vergun aan uwe 

       vrienden dat zij u laken. – 

         Trubelt. 

De kiezerskoorts is ook hier op eene onrustbarende wijze uitgebroken. De zonderlingste, ja zelfs minder 

kiesch aanbevelingen hebben plaats. Door mijne periodieke aftreding word ik onwillekeurig op den 

stroom mede gevoerd, doch ik hoop de strikste onzijdigheid in acht te blijven nemen en elken 

persoonlijken invloed, die tot bevordering van mijne herbenoeming zoude kunnen leiden, te vermijden, 

en van daar, dat ik reeds den 13den Februarij ll. aan ’t bestuur der kiesvereniging “Koning, Bijbel en 

Vaderland” alhier schreef, dat ik voor het lidmaatschap dier vereeniging bedankte. Ik baande dus zelf 

den weg aan mijne geestverwanten den vrijheid, en waarom zoude ik dus aan mijne tegenstanders geen 

vrij spel laten? 

Ik heb nogthans aan mijne voorstanders een verzoek: laat u niet misleiden, gebruikt geene andere dan 

eerlijke wapenen. – 

Liever op ’t slagveld gesneuveld dan door oneerlijke wapenen de overwinning. Liever door den 

radicalen bijl op politiek gebied -ik spreek figuurlijk- met een Foreest en Gefken onthoofd, al draagt dan 

ook mijn beul den naam van Christus, als door verzaking mijner beginselen victorie. 

Smilde, 18 Julij 1869        M.A. Hoogerbrugge 

 

INGEZONDEN STUKKEN 

      Aan den WelEd. Heer P.J.L. Eekhout 

         te Smilde 

Mag ik zoo vrij zijn UEd. een enkel woord te antwoorden op uwe verdediging in de courant van 17 

dezer, over het braak laten liggen van den grond bij het armwerkhuis? 

Ik geloof, als de menschen den grond in het voorjaar onbebouwd lieten liggen, dat ze dan in den winter 

niet hadden te eten, en zoo is het ook met den grond bij het werkhuis. Wanneer er van ’t voorjaar 

aardappels waren ingezet, wat naar mijn gedachten wel 300 mud had kunnen opbrengen, dan kondt gij 

den aanstaanden winter de arme menschen daarmede bedeeld hebben. Nu ligt de grond woest, en 

wanneer er niet spoedig in gewerkt wordt, zal ze voor een volgend jaar ook ongeschikt blijken te zijn om 

er met voordeel vruchten op te verbouwen. 

Neen, mijnheer, als alle zaken daar zoo door u worden behartigd als het land, dan geloof ik, dat wij 

inwoners van de Smilde op den duur allen naar het werkhuis moeten. Pas maar op, wij ontspartelen het 

niet. 

Smilde, 19 Julij 1869          N.N. 

(Door plaatsing van bovenstaande meenen wij een degelijk stuk achterwege te kunnen laten. 

            Red.) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 JULIJ 1869 
 
+ Smilde, 19 Julij. Ook hier wil men in deze eeuw van vooruitgang niet achterwege blijven. De 

wagenmaker Geertsma vervaardigt eene velocipède, alsmede de smid Naber, die eene drie-wielige voor 

twee personen geheel van ijzer onder handen heeft. Geertsma had eerst een wagentje met twee wielen, 

maar verandert dat nu in een drie-wielig, doch slechts voor één persoon. 

Dat men er nog al vlug mede over den weg kan, hebben de knechten van den smid Tigchelaar van 

Appelscha bewezen. Deze toch zijn er in één dag mede van Appelscha naar Heerenveen gereden, van 

daar over Steenwijk en Meppel naar Zwolle en van Zwolle over Meppel en Smilde naar Appelscha 

terug. Hieruit kan tevens blijken, dat het rijden op eene velocipède ook nog niet zoo verbazend 

vermoeijend is. 


