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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 10 FEBRUARIJ 1875
-vervolg van blad 1875e

Eindelijk ontvingen wij van den burgemeester der gemeente Smilde dit:
Smilde, 5 Febr. 1875.
Op last van den Raad dezer gemeente heb ik de eer u kennis te geven dat de verslagen der
vergaderingen van dien Raad, zooals ze in de Provinciale Drentsche en Asser Courant voorkomen,
zeer zelden geheel overeenkomstig de waarheid zijn, ja dat daarin dikwijls aan de verschillende
sprekers woorden in den mond worden gegeven, die in ’t geheel niet door hen zijn gebezigd,
waardoor reeds eenige malen onaangenaamheden zijn ontstaan, die alleen haren grond hadden in die
onjuiste verslagen.
In de verwachting dat ook door u de opname van zulke verslagen niet wenschelijk wordt geacht,
verzoek ik u, namens den Raad, beleefd daartegen de noodige maatregelen te nemen.
De burgemeester van Smilde,
EBBINGE.
Aan
de redactie der Prov.
Drentsche en Asser Courant.
Naar aanleiding van al die schrifturen hebben wij het volgende te zeggen:
De plaatselijke schoolcommissie beweert, dat onze verslaggever, wat het in den Raad gesprokene
over deze zaak betreft, vele onwaarheden mededeelde.
De commissie zegt: ‘dat is ons gebleken uit de notulen.”
Wij vragen en verzoeken beleefdelijk hierop antwoord: “geven die notulen, ’t geen gesproken werd,
woordelijk terug?”
De plaatselijke schoolcommissie zegt: “wij drongen den heer Kalverkamp niet, om ontslag te
vragen.”
Wij verzoeken beleefdelijk van die commissie antwoord op deze vragen:
“Hebt gij iets in deze zaak gedaan?”
“Zoo ja - wat?”
“Den heer Hoogerbrugge - zegt gij - worden woorden in den mond gelegd, welke bepaald niet door
dien heer zijn gesproken.”
“Welke woorden zijn dat?
En, wilt ge ons zeer verpligten, zeg ons dan:
Wat zeide de heer Hoogerbrugge, als hij over de zaak in kwestie heeft gesproken?”
Aan den heer M.A. Hoogerbrugge hebben wij welligt ook iets te vragen, als hij antwoord van den
heer M. Reijerkerk zal hebben ontvangen.
En nu de aanschrijving van den heer burgemeester van den Smilde, op last van den Gemeenteraad,
tot ons gerigt.
De burgemeester geeft ons kennis:
“dat de verslagen der vergaderingen van dien Raad in onze Courant geplaatst, zeer zelden geheel
overeenkomstig de waarheid zijn,
dat daardoor reeds eenige malen onaangenaamheden zijn ontstaan”,
en “in de verwachting, dat ook wij de opname van zulke verslagen niet wenschelijk achten”,
verzoekt hij ons beleefdelijk daartegen de noodige maatregelen te nemen.”
Wij nemen, vóór ons antwoord op deze aanschrijving te geven, de vrijheid den heer burgemeester te
vragen, “of hij meent dat het de bedoeling van den Raad der gemeente Smilde was om ons te
schrijven in den vorm en in den toon door hem gebruikt?”
’t Valt ons moeijelijk dat te gelooven.
-vervolg op blad 1875f

