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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 JULIJ 1875

Smilde.
Op Maandag 2 Augustus 1875
zullen, na afloop der bovenstaande verkoop, publiek worden verkocht:
Twee kampen in hokken staande
Zeeuwse Zaairogge
en twee kampen KLAVER, tweede snede, alles aan de Meesterswijk te Smilde, toebehoorende aan
den Heer MOZES COHEN te Assen, en een kamp
op stam staande HAVER,
tegenover de school van KALVERKAMP, op de Plaatsen van Mejufvrouw de Weduwe G.D. COHEN
te Assen.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 30 JULIJ 1875

Kiesvereeniging “Smilde”.
De Kiesvereeniging “SMILDE” heeft, in hare Vergadering van den 28sten Julij, j.l., in de
opengebleven plaats tot herstemming van een Lid voor den Raad dezer gemeente gesteld den Heer
H.P. SICKENS.
Namens ’t Bestuur:
H.C. PRINS, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 31 JULIJ 1875

Ingezonden Stuk.
Mijnheer de redacteur!
In een drietal ingezonden stukken heeft iemand, zich teekende F., de candidatuur van den heer
Hoogerbrugge voor den Gemeenteraad alhier getracht te bestrijden. Ik twijfel niet of uwe
onpartijdigheid, die voor een ongenoemden tegenstander van dien heer zooveel ruimte overhad, zal
ook voor een zijner medestanders een plaatsje in uw geacht blad ter beschikking stellen.
Ik heb de woordenstroom van F. herhaaldelijk en bedaard gelezen en mij na iedere lezing de vraag
gesteld: welke argumenten, welke feiten heeft F. aangevoerd, om te bewijzen dat de heer H., na tien
jaren raadslid te zijn geweest, moet worden geweerd? en ik beken ze niet te hebben gevonden.
Wel bewijst F. op soms niet onaardige manier, dat taal en stijl van den heer H. hier en daar te
wenschen overlaten, maar als dat bezwaar van kracht is, dan vrees ik dat de Raad van Smilde gerust
voor zeven achtste naar huis kan worden gezonden. Zelfs F. is op dat punt niet geheel onberispelijk.
De hoofdbeschuldiging, de spil waarom de drie artikelen draaijen, is: “H. heeft het vuur van twist
en tweedragt in deze gemeente gestookt.” Dat vuur was in den laatsten tijd vrij wel gebluscht.
Eensgezindheid en onderlinge waardeering namen in de gemeente toe, een betere geest begon de
tegenstanders van vroeger te bezielen. Daar kwamen de verkiezingen, en een paar vijanden van H.
haastten zich de smeulende vonken weer aan te blazen. Zij zijn de schuld van den tegenwoordigen
strijd.
En wat is nu het vuur, oorspronkelijk door den heer H. gestookt? Vergelijk de toestanden te Smilde
van vroeger en van nu. Onderzoek en toets sommige administraties en hebbelijkheden en
persoonlijkheden uit den ouden tijd en het zal niemand verwonderen, dat de man, die onbevreesd
den vinger op de wonden legde en zonder zich aan groot en klein te storen, een schurk een schurk
noemde, zich vele vijanden op den hals heeft gehaald.
Dat hij in het vuur van den strijd, dikwijls alleen tegen allen en schandelijk verguisd, soms de
perken te buiten ging, zal hij zich zelf niet tegenspreken, maar erkend moet worden door vriend en
door vijand, dat door zijn optreden de gemeentelijke dampkring is gezuiverd en dat Smilde groote
verpligtingen aan hem heeft. De gemeente zou diep te beklagen zijn, zoo zij weer tot dien
vroegeren toestand moest terugkeeren en zij zal daartoe terugkeeren, zoo bij het benoemen van
raadsleden gevraagd wordt naar afkomst, familiebetrekking, persoonlijke symphatie, en niet naar
verstand, karakter en zelfstandigheid.
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