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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 AUGUSTUS 1887 
 Ingezonden stuk. 

Smilders! Past op! 

Iemand, die niet te Smilde woont, meent opgemerkt te hebben, dat daar, om het doel bij de 

Gemeenteraadsverkiezing te bereiken, middelen worden gebezigd, waarvan rondborstige 

schooljongens zouden zeggen: “da’s gemeen”. Ook bij verkiezingen moet men met eerlijke wapens 

strijden, en als dat te Smilde gebeurde, zou men van de heeren E.R. Homan en E.K. Punter al zeer 

weinig kunnen zeggen, dat ten hunnen nadeele pleitte. 

Ik hoop, dat het Woensdag a.s. zal blijken, dat men te Smilde van der Jezuïten lijfspreuk: “het doel 

heiligt de middelen” niet gediend is. 

A.         Een vijand van knoeierij. 

Ingezonden stuk. 

KIEZERS – SMILDE! 

Alle kiezers, welke aanst. jaar den hoofdelijken omslag f 3000 à f 4000 willen verhoogd hebben en de 

schuldenlast der gemeente f 30.000 à f 40.000 willen vermeerderen tot bouwen van nieuwe scholen, 

die stemmen a.s. Dinsdag 2 Aug. op de h.h. E.K. Punter en E.R. Homan. Doch de kiezers die daar 

bezwaar in hebben stemmen op de h.h. J.W. de Vries en E.J. Tonckens. 

Smilde, 30 Juli 1887.      Een kiezer, die weet waar de schoen wringt. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 2 AUGUSTUS 1887 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Mogen we u vriendelijk verzoeken een plaatsje in uw veelgelezen blad af te staan, teneinde onze 

medekiezers te elfder ure toe te lichten en hun attent te maken op de gevaarlijke liberaliteit, welke de 

kiesvereeniging te Bovensmilde er op nahoudt! 

Hoe kan de kiesvereeniging te Bovensmilde het rijmen, personen van verschillende beginselen onder 

dezelfde vaan de gemeenteraad binnen te leiden? 

Hoe kan eene vereeniging, welke de h.h. Homan en Punter aanbeveelt, de h.h. Sickens en van Veen in 

den raad helpen brengen? 

Dat is eene liberaliteit van verdacht allooi; - dat heet berekening, maar geen beginsel. Dat noemen wij 

eene societeit van speculanten op de beurs van de kiezers; geen kiesvereeniging. 

En nu een blik op de middelen die men gebruikt om het doel te bereiken. 

Men geeft voor indien de heer de Vries gekozen wordt, dat dan de bijzondere school zoo  grof van 

gemeentewege zal worden gesubsidieerd, dat de burgers de lasten niet zullen kunnen dragen. 

Kan er grooter misleiding worden uitgedracht? 

Ieder kiezer weet dat de bijzondere school onder de bestaande wet niet mag gesubsidieerd worden, al 

bestond de geheele raad uit voorstander van de bijz. school. 

Wil men de kiezers voorlichten, men doe het dan eerlijk, en zeg, dat reeds 2 à 3 jaren de bestekken in 

de portefeuille wachten op uitvoering, om 3 nieuwe scholen te bouwen, welke der gemeente eene 

uitgaaf zouden veroorzaken van 30 à 40000 gulden en dat dientengevolge de gemeentelasten 2 à 3000 

gld. jaarlijks zullen verhoogd worden;  daarom tracht men de heeren Homan en Punter in den 

gemeenteraad te brengen. 

Maar kiezers! bezint eer gij begint; let op de drukkende tijden die wij beleven, en laat ons liever 

mannen in den raad brengen, waardoor onze gemeentelasten dragelijk kunnen worden. Want wij 

kunnen van de gemeentelasten niet af, gelijk sommigen dat van de omslagen van de Jonkersbrug 

hebben gedaan, - wan dan ging de gemeente ten gronden en de moraliteit zoude onder de lagere 

standen geheel worden uitgedoofd. 

De leden van den raad moeten de dragers zijn van de moraliteit, en daarom geven wij Dinsdag onze 

stem aan de heeren Jan W. de Vries en E.J. Tonckens. 

Smilde.    Eenige kiezers, welke de Jonkersbrug hebben helpen betalen. 


