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Ingezonden Stuk.
Mijnheer de redacteur!
De beginselen van den heer Hoogerbrugge moeten tegenwoordig wel eenigzins bij de antirevolutionairen bewondering wekken, te meer daar hij er zich onder gerekend wil hebben.
En nu volgens de Logica.
Een anti-revolutionair dient ook in dezen aan het anti-revolutionair program te houden, n.l. eerste
stemming eigen candidaten (zie Standaard no 1009 en 1021), zoodat er in dezen bij
bovengenoemden heer eene zwenking naar het liberalisme, een coalitie wel ik het nog niet noemen,
heeft plaats gehad.
Doch zouden er ook andere redenen kunnen bestaan, dat de heer H. zich niet aan het program heeft
gehouden? Zou het ook kunnen zijn dat hij zich bij zijne tegenstanders tijdens de verkiezing weer
iets beminnelijk zou willen maken, om des te zekerder te zijn van zijne zetel in den Raad? Dit geloof
ik wel.
En dan durft de heer H. zulks liberaal te noemen, doch, dat zeg ik, is prijs geven van beginselen en
aan de beginselen zal men toch ook eene politieke rigting kennen.
Dus a.s. Dingsdag niet den heer H., maar uwe stem uitgebragt op den heer Sickens, die ook zeker
met de goede hoedanigheden van wijlen zijne vader begiftigd is, want:
“goed voordoen doet goed volgen.”
S.
H.X.
Ingezonden Stuk.
Medekiezers te Smilde!
Dingsdag 3 Aug. wordt gij weder ter stembus geroepen. De keuze, tusschen beide in herstemming
zijnde heeren kan m.i. niet twijfelachtig zijn.
Wilt gij een rustig raadslid, die zich rustig bij de voorstellen van het dagelijksch bestuur zal
nederleggen en alzoo (hoewel tegen zijn bedoeling) vrije baan zal laten aan willekeur en
despotisme? Kiest dan den candidaat die u uitnemend past, n.l. den heer H.P. Sickens.
Maar wilt gij, kiezers, een man die pal zal staan voor waarheid en regt, een man die, trots
beleediging, trots verguizing, trots versmading en hoon, nooit heeft gezwegen, die nooit in ijver is
verflaauwd daar, waar ’t gold verdediging uwer belangen of verlichting uwer bezwaren? Kiezers,
begeert gij zulk een raadslid?
Laat dan de handelingen schipbreuk lijden van partijintriganten, die niets anders bedoelen dan hun
wrok en haat te koelen aan den man, die thans nog in den weg staat en die vallen moet al is het ook
tot schade der gemeente.
Neen, kiezers, maakt het vertrouwen dat wij op u stellen niet beschaamd en toont dat gij uw
goedkeuring hecht aan de handelingen van den heer Hoogerbrugge, door het mandaat te verlengen
dat hij reeds 10 jaren met eere heeft vervuld.
Kiezers!, zoo gij hiertoe wilt medewerken, komt dan a.s. Dingsdag trouw ter stembus. Geen kiezer
mag ontbreken. Laauwheid is onvergeeflijk. Uitvlugten van oogsttijd, hoe waar ook, zijn
onverantwoordelijk. die dag is beslissend voor de belangen der gemeente. Uwe regten, uwe vrijheid,
kiezers, ze staan op het spel. Want weer het bedenkt het, dat er a.s. Dingsdag wordt gespeeld
om den hoogsten inzet van uwe laatste kaart.
Bovensmilde, Julij 1875.
Geen aanbidder van HOOGERBRUGGE,
Maar iemand die op de belangen der
gemeente ziet.
De ondergeteekende verklaart, dat het vuige laster is, dat hij, niettegenstaande den Heer
HOOGERBRUGGE bestreden hebbende en den Heer SICKENS aanbevolen, evenwel op eerstgenoemde
zijne stem zoude hebben uitgebragt.
Hij looft vijftig gulden uit aan de armen te Bovensmilde zoo iemand het tegengestelde kan
bewijzen.
Bovensmilde, 30 Julij 1875.
S.T. TJASSENS.

