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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 JULIJ 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Bij de aanstaande verkiezing op Dingsdag 18 Julij a.s. voor leden van den Gemeenteraad vestigen 

eenige kiezers de aandacht op den heer 

mr. A. de Ruijter de Wildt, 

burgemeester dezer gemeente een zelfstandig en met veelomvattende kennis begaafd man, waardoor zij 

hem zonder meer met het volste vertrouwen bij hunne mede kiezers durven aanbevelen. 

Smilde 10 Julij 71.          X. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 14 JULIJ 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Aan het bestuur  van het veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden” te Smilde 

Vergun mij naar aanleiding van uwen open brief voorkomende in de Provinciale Drentsche en Asser 

Courant No. 160, bij eene paragraaf uwe aandacht te bepalen, en wel deze: 

“Hoe stemgeregtigden er toe zijn gekomen, om te stemmen over notulen van eene vergadering welke 

niet door hen is bijgewoond, wordt door ons in het midden gelaten, maar wij hebben reeds de 

overtuiging, dat vele der aanwezigen zijn misleid geworden.” 

Wat de eerste alinea daarvan betreft, kan het naar mijn bescheiden oordeel voor het bestuur geen 

raadsel zijn, dat de aanwezigen gegrond hun oordeel konden uitspreken, daar door de discussiën het 

gordijn zoo hoog was opgehaald, dat voor de meest bijziende zelfs dat verledene konde worden 

aanschouwd, en door den minst ontwikkelde konde worden berekend, dat, als het op die wijze 

voortgaat, allen, die van hunne bezittingen en vooral van hunne veenen op de Molenwijk moeten leven, 

spoedig broodsgebrek lijden. 

En al mag het bestuur er op bogen, dat het zich door die waarheid te moeten hooren niet beleedigd acht, 

de ingelanden zullen zich niet schamen, door de waarheid te blijven uitspreken, door het bestuur onder 

de minder beschaafden te worden gerekend. 

Wat het laatste van die paragraaf betreft: “maar wij hebben reeds de overtuiging, dat vele der 

aanwezigen zijn misleid geworden”,  ik vraag, en immers niet te veel, van u, daar gij mij onder de 

hoofdpersonen in uw schrijven opneemt, de namen openbaar te maken van de velen die verleid zijn, 

maar bovenal van den verleider, 

Gij zult zelve gevoelen, indien gij daarmede in gebreke blijft, dat gij zelve het bewijs hebt geleverd, dat 

middel en doel van u van dezelfde onedele grondstof is. 

Smilde, 12 Julij 1871        UWEd. Dw. Dienaar, 

M.A. Hoogerbrugge 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 JULIJ 1871 
 
EENIGE KIEZERS te SMILDE verzoeken hunne medekiezers, bij de aanstaande VERKIEZING van LEDEN 

voor den GEMEENTERAAD, op Dingsdag den 18den Julij, hunne stemmen uit te brengen op de 

volgende Heeren: 

P. WESSEMIUS, 

M. FERNHOUT, 

A. BOXEN. 

Smilde, 13 Julij 1871.  

EENIGE KIEZERS 


