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Ingezonden Stuk. 

Kiezers te Smilde! 

Aanstaanden Dingsdag roept ons de stembus! Op wie zullen wij alsdan onze stem uitbrengen? Door 

een zekere partij alhier is besloten den heer M.A. Hoogerbrugge zoo veel als in hun vermogen is als 

lid van den Raad te weren, om plaats te maken voor den heer A. Spier alhier. Kiezers van de Smilde, 

zullen wij hiertoe medewerken? Dat zij verre van ons. Zou die verandering niet zeer nadeelig voor de 

belangen van de Smilde zijn? De heer Hoogerbrugge, reeds 10 jaren met eere lid van den Raad, 

waarvan bewijzen zijn dat hij met hart en ziel de belangen van de gemeente behartigt, en daarbij 

begaafd met zeer vele kundigheden, zou die plaats moeten maken voor den heer A. Spier? 

Kiezers, onze keuze kan niet twijfelachtig zijn, laat ons niet dulden, dat een van de degelijkste leden 

ons worde ontnomen. eenparig ter stembus verschenen en ons biljet in de eerste en voornaamste 

plaats ingevuld met den naam van M.A. Hoogerbrugge. 

Een kiezer te Hoogersmilde. 

 

Kiezers te Smilde! 

Door een aantal kiezers is besloten op a.s. Dingsdag, onder meer anderen, ook hunne stem uit te 

brengen op den Heer J.P. HATZMANN te Smilde, daar Zijn Ed., hiervan zijn wij verzekerd, een 

goede plaats in den Raad zal innemen en zoodoende ook Hoogersmilde weder vertegenwoordigd 

wordt. 

Kiezers! laat u dus niet misleiden, komt trouw ter stembus en laat ons eenparig ook onze stem 

uitbrengen op den Heer 

J.P. HATZMANN. 

Een aantal kiezers te Hoogersmilde. 

 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde, 

Brengt uwe stem niet uit op A. Spier, maar op J.P. Hatzmann als lid van den Gemeenteraad, daar 

Spier toch door geen enkel kiezer uit Hoogersmilde, waar hij woont, is aanbevolen. 

Geen kiezer. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 JULIJ 1875 
 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde! 

Ik ben overladen met weldaden, ik heb een tafel vol couranten en strooibiljetten, waardoor bij de 

kiezers wordt aangedrongen vooral mijn mandaat als lid van den Raad niet te verlengen. 

Daar kan en mag ik van mijne zijde niet tegen zijn. 

Het stemregt geeft vrijheid, en mijn vorig schrijven had een tweeledig doel: 

1
e
. Om mij los te maken van de kiezers in het algemeen en van mijne geestverwanten in het 

bijzonder. 

2
e
. Om de herbenoeming van den heer E.R. Homan bij mijne geestverwanten te bevorderen. 

Het eerste gedeelte wordt mij toegestaan, maar het tweede punt is F. te hoog, gaat boven zijn begrip 

en hoewel anoniem geschrijf evenmin aanspraak heeft op beantwoording als op behartiging, mag ik 

hier een uitzondering maken, omdat het meesterlijk gesteld is. 

De steller heeft ten duidelijkste aangetoond, dat hij niet het flauwste idé heeft, dat een anti-

revolutionair liberaal wezen kan, en ik beweer, dat de ware liberaliteit huisvest bij de anti-

revolutionairen. 

Ik beweer ten minsten, dat eene vergadering van vertegenwoordigers op staatkundig gebied niet van 

ééne rigting of kleur mag zijn. 
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