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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 JULI 1887 
 

 
DE VEREENIGING 

VOORUITGANG 

heeft in hare Vergadering van gisteren als Candidaten  voor het Lidmaatschap van den 

Gemeenteraad gesteld de Heeren: 

H.P. SICKENS. 

W. VAN VEEN. 

JAN W. DE VRIES. 

E. J. TONCKENS. 

Smilde, 16 Juli 1887.       Namens het Bestuur: 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

Kiezers te Smilde! 

De Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging “VREEST GOD EERT DEN KONING” te Smilde heeft in hare 

Vergadering tot Candidaten voor den Gemeenteraad gesteld den Heeren: 

JAN W. DE VRIES en 

M. FERNHOUT. 

Zij beveelt deze mannen met vrijmoedigheid aan. 

HET BESTUUR. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 19 JULI 1887 
 

 
Ingezonden stuk. 

Verscheidene kiezers voor leden van den gemeenteraad te Smilde, die het waarachtig belang der 

ingezetenen op het oog hebben en het nuttig, ja onontbeerlijk houden, dat ook de handelstand 

vertegenwoordigd worde, zullen bij de a.s. verkiezing hunne stemmen uitbrengen op de heeren: E.R. 

Homan, H.P. Sickens, W. van Veen, aftredende leden, en E.K. Punter, zijnde ook de candidaten der 

liberale kiesvereeniging. Zij vreezen anders, dan het Trojaansche paard wordt ingehaald en het 

gouden kalf op de hoogste sport der ladder een halleluja van zege zal aanheffen. 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde! 

Zekere vereeniging alhier heeft blijkbaar de liberale vlag, die eenigen tijd dienst heeft gedaan, 

weggemoffeld. Verscheurd heeft ze die nog niet. Dat is voorzichtig; zij kan nu later nog eens weer uit 

den hoek gehaald worden als dit nuttig en noodig mocht worden geacht. Immers er wordt wel eens 

met voordeel gegeten van twee wallen. We hopen en verwachten echter dat van de liberale kiezers 

zich niemand bij den neus zal laten rondleiden: in de gegeven omstandigheden kan en mag geen 

liberaal stemmen op J.W. de Vries. 

Ook het versnipperen van stemmen kan voor de liberale zaak te dezer plaats hoogst nadeelig zijn. 

Liberalen, stemt daarom als één man de h.h. H.P. Sickens, E.R. Homan, W. van Veen en E.K. Punter. 

Smilde.         Een kiezer. 

 
Ingezonden stuk. 

Smilde, 18 Juli. 

Eindelijk dan is de zich noemende liberale vereeniging “Vooruitgang” vergaderd geweest of liever het 

is den leden eventjes aan het verstand gebracht op wie ze bij de aanstaande verkiezing hunne stemmen 

hebben uit te brengen. Door wien? Wel, door een geavanceerd liberaal man en ’t was daarom te 

verwachten, dat de vereeniging liberale candidaten van het zuiverste water zou hebben voorgedragen. 

Hoe kan men zich echter vergissen! Het kan immers voor sommige gevallen dienstig zijn, dat men 

volgzame mededelen in den Raad heeft, en ik kan mij voorstellen, dat het voor de heerschzuchtige 

plannen van sommigen menschen noodzakelijk is, dat men, zoo mogelijk, mannen met een zelfstandig 

karakter were. Dit zal dan ook wel de reden zijn, waarom de geavanceerd liberale man het niet 

volgzame lid E.R. Homan niet opnieuw candidaat liet stellen, maar daarvoor aan een 

antirevolutionnair strijder de voorkeur gaf. Het is wel een raadsel, hoe dit met het liberale beginsel van 

een liberaal man overeen te brengen is, maar zijn daarvoor geen politieke redenen, persoonlijke wegen 

soms ook zwaar. 

Kiezers van Smilde, volgt den liberalen man niet in zijne geavanceerde beginselloosheid, maar stemt 

op de h.h. E.R. Homan, W. van Veen, H.P. Sickens en E.K. Punter.     F. 

 


