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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 JULIJ 1875

Veenschap
de Zeven Blokken.
Het Bestuur van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat het Kohier van den Algemeene Omslag, voor het jaar 1875, ter inzage zal
liggen in de OUDE VEENHOOP van af 12 tot en met 22 Julij e.k.
Binnen dien tijd kan elk aangeslagene zijne bezwaren bij het Bestuur inbrengen.
Het Bestuur voornoemd:
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 12 JULIJ 1875

Kiezers te Smilde!
Door de Kiesvereeniging “Smilde” is als Candidaat voor den Gemeenteraad, in plaats van den Heer
M.A. HOOGERBRUGGE, aftredend Lid, gekozen den Heer A. SPIER alhier - deze keuze vindt alhier
geringe ondersteuning en wij zouden het dus wenschelijk achten, om, mogt men oordeelen,, dat een
der aftredende Leden door een nieuw Lid worde vervangen, alsdan in plaats van den Heer A. SPIER
den Heer
J.P. Hatzmann
te verkiezen, waarin bekend is, dat hij altijd de belangen der gemeente heeft behartigd tijden zijn
Ed. Lid van den Raad is geweest en wel zonder aanzien van opersoon.
Verscheidene kiezers te Hoogersmilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 JULIJ 1875
Ingezonden stuk.
“Als de vos de passie preekt, Boer pas op je kippen.”
Als de heer Hoogerbrugge de vertrapte en verguisde onschuld speelt, Smilders, weest dan op uwe hoede! Laat
u niet verschalken door de woorden van vrede, die de heer H. op zoo roerende toon gaat uitbazuinen. Hoe
sterk is hij er tegen, dat de hartstogten worden opgewekt; alleen daarom wil hij geene persoonsverandering in
den Raad; dat hij bij toeval één van de uitvallende leden is, dat is toch zijne schuld niet. Ten bewijze dat hij
het goed meent, hebt ge er maar op te letten, hoe hij de herkiezing aanbeveelt van den eenigen aftredende
liberaal (zou de heer H. werkelijk denken dat zijne bedoeling niet begrepen wordt?)
Wat ons aangaat, we gelooven niet dat de heer H. met zijn geschrijf veel voordeel zal behalen; daartoe
vertrouwen we te veel op het gezond verstand en de eigen overtuiging van de meerderheid der Smilder
kiezers, want hoe fraai de woorden van den heer H. ook klinken, van naderbij is ’t al niet veel anders dan
niets, en In zijn antwoord aan de kiesvereeniging “K.B.V.” (is die niet zoowat eene schepping van den heer H.?) zegt
hij: “Mijn geestverwanten laat ik volkomen vrijheid en aan hen, die anders denken, laat ik vrij spel!” Nu, ’t
eerste gelooven we dadelijk; daartoe is niet heel veel zelfverloochening noodig; zijne geestverwanten de
vrijheid te laten, daar zal wel niemand bezwaar in zien; wat de heer H. daar zegt is eene klank, die tot inhoud
heeft - niets.
“Aan hen, die anders denken, laat ik vrij spel.”
Dat is verrassend; wat we ook hadden verwacht, die verklaring uit den mond des heeren H,. zeker niet, en we moeten het bekennen, - uit dien mond deed ze ons pijnlijk aan. Ons dunkt de heer H. heeft maar al te vaak
getoond dat “laat maar gaan” juist niet zijn wachtwoord is. Veeleer maakt hij den indruk den strijd te minnen
en elke gelegenheid aan te grijpen, om te doen, wat hij nu zoo sterk afkeurt: de hartstogten in het leven te
roepen.
Kan de heer H. bij het aanschouwen van den twist en de tweedragt, die deze gemeente verscheuren, met de
hand op ’t hart verklaren: “het vuur, dat daar brandt, is niet door mij gestookt?” We gelooven, of liever we
zijn overtuigd van neen en in die overtuiging staan we niet alleen.
Doch genoeg, we zullen den heer H. niet verder voet voor voer voelen, wijl we vreezen dan te veel van de
redactie dezer courant te vergen, en niet genoeg hebben aan het ruischen van klanken maar naar de daden
willen beoordeelen.
De heer H. schijnt niet zoo te denken, anders begrijpen we ons niet hoe hij, na tien jaren lid van den Raad te
zijn geweest, nu dus daden kunnen spreken, nog met woorden aan komt dragen en dan nog met zulke
woorden.
Smilde, 10 Julij ‘75
F.

