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INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer X! Zoo het schijnt, zonder woonplaats)
Het spijt mij, dat gij u zoo tevergeefs hebt afgetobt .Uw ingezonden stuk in de courant van heden,
waarmede gij u ten doel hadt gesteld, de candidatuur van E.R. Homan, J.P. Hatzmann en J. Homan
Kijmmell te ondersteunen, zal in onze gemeente geen invloed uitoefenen. Als de aanblazing van
godsdiensthaat tot aanbevelingsbrief moet dienen, dan weten de kiezers aan de Smilde reeds genoeg.
Zij zijn te goed op de hoogte om zich daardoor te laten misleiden; hadt gij uwe candidaten door hunne
bekwaamheid en onafhankelijkheid kunnen aanbevelen, gij hadt een geopend oor gevonden, maar ik
ben zeker, indien gij uwe candidaten nagaat, dat u een traan over de wangen biggelt, en gij wanhopig
uitroept: ach! wat zijn wij ditmaal toch schraal bedeeld. En ook de wijze waarop gij de candidatuur
van den heer Hoogerbrugge bestrijdt, wat uw hoofddoel schijnt te wezen, wil er hier bij geen echte
liberaal kiezer in; met te veel waardigheid, onpartijdigheid en talent heeft hij zijn circa 3jarigen
loopbaan als lid van den Raad geëindigd. Derhalve strekt het den heer Hoogerbrugge tot een
aanbeveling bij de kiezers, dat er geene anderen wapenen tegen hem kunnen worden gekeerd, dan zijn
godsdienstige overtuiging.
Met uw beginsel, mijnheer X, kan noch de opregte Catholiek, noch de vrome Israëliet, noch de ware
Protestant lid van den Raad zijn.
Neen, kiezers te Smilde! laat bij de geopende stembus niet godsdienstige overtuiging, maar
bekwaamheid, onafhankelijkheid en de moed tot spreken de maatstaf zijn bij het kiezen tot leden van
den Raad, en dan voorzeker verdient bij ons allen het aftredend lid, de heer
M.A. Hoogerbrugge,
onze eerste aandacht.
Smilde, 31 Julij 2869
Een volbloed Liberaal
Kiezers voor de gemeenteraad te Smilde! Men spreekt van omkooperij van kiezers, door geld, op
groote schaal en van andere lage bedragen. Of ’t waar is zal ik niet beslissen. Weest echter op uwe
hoede. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.
X

Terugkeer in plaats van vooruitgang
Vóór de grondwetsherziening koos de Raad de leden voor den Raad; dit wordt ook thans hier weer
ingevoerd. 4 à 5 leden van den Raad komen bij een raadslid te samen, dat noemt men Algemeene
Kiesvereeniging hier; dan worden de lievelings-raadsleden, die aftreden – en dit is het opmerkelijkst –
niet zelden met algemeene stemmen tot candidaten geproclameerd; ergo, die leden stemmen op
zichzelf en de voorzitter dier Vereeniging, zeker beleefdheidshalve, wordt dan ook tot candidaat
gesteld, en deze bezit zoo weinig gevoel van kieschheid, dat ZEd. zich zelve met groote letters in de
courant aanbeveelt.
Ik oordeel, dat het in ‘t belang der gemeente is, van zulke candidaten weinig notitie te nemen.
Kiezers! laat u zoo niet verschalken en door zulk eene manoeuvres uwe regten ontnemen, die de
grondwet u aanbiedt.
Smilde, 30 Juli ’60
Een vriend van volkenregt

DE VEREENIGING Koning, Bijbel & Vaderland
stelt tot hare CANDIDATEN tot LEDEN van den GEMEENTERAAD te SMILDE de Heeren:
M.A. Hoogerbrugge,
als een onmisbaar man in den Gemeenteraad, door zijn veel omvattende kennis;
P. Wessemius,
een man van veel ondervinding, waardoor hij in staat is, bij zijne meer rustneming van zijn bedrijf als
schipper, in den gemeenteraad van groot belang te kunnen zijn;
J. Joffers,
een man, die vroeger als lid van den Raad zoo zeer getoond heeft het welzijn van de Smilde te
beoogen.
Namens ’t Bestuur,
De Secretaris
W.F.JONKERS

