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Publieke verkooping te Smilde. 

Op Vrijdag 2 Maart 1888, 

des voormiddags te 10 uur, zal, ten verzoeke van den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde, bij de 

Boerderij, vroeger toebehoorende aan H.A. VENEKAMP, te Smilde, publiek worden verkocht: 

25000 halve kilo’s Hooi, 

2 KOEIEN, a.s. te kalven , en een bruin MERRIEPAARD, 7 jaar oud, ingeschreven in het Stamboek. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 

Smilde, 28 Febr. In het hôtel “De Nieuwe Veenhoop” trad in eene druk bezochte openbare 

vergadering van de “Liberale Kiesvereeniging” alhier gisteravond als spreker op  mr. P.J.G. van 

Diggelen te Zwolle, de candidaat der liberalen in het district Wolvega. 

Vóór de pauze besprak de heer v.D. de nieuwe grondwet; de verbeteringen, die er door waren 

aangebracht en de teleurstellingen, die de liberale partij bij de herziening ondervond. Het drijven 

van hen, die reeds nu eene nieuwe herziening eischen, of om de 4 jaar er eene wenschen, keurde 

spreker ten strengste af. 

Na de pauze trad de heer van Diggelen in eene beschouwing van het programma der centrale 

liberale kiesvereeniging in dit district, met welk programma hi in alle opzichten kon medegaan. 

Spreker is vóór het vrijhandelsstelsel, vóór scheiding van Kerk en Staat, vóór eene 

inkomstenbelasting met matige progressie, vóór afschaffing der accijnzen op de eerste 

levensbehoeften, vóór leerplicht, vóór uitbreiding van kiesrecht, vóór verbetering van het lot der 

arbeiders en vóór bezuiniging op het krijgswezen. 

Naar aanleiding van het tweede punt van genoemd programma: “Rechtszekerheid, handhaving van 

den eigendom”, kwam de heer v. D. met kracht op tegen de theorieën der socialisten. 

De openbare school vindt in den heer v. D. een beslist voorstander; den eisch der clericalen, die 

subsidie willen voor de secte-scholen, acht hij ten eenenmale onaannemelijk, wijl kerk en deze 

alleen zich met den godsdienst heeft in te laten. 

Herhaaldelijk werd spreker luide toegejuicht. 

Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door ds. W. de Jonge van Hijum, die van 

meening is, dat in de schoolquaestie door de liberalen geen recht wordt gedaan. 

De heer van Diggelen hield het tegendeel staande, doch verklaarde gaarne tot oplossing dier 

quaestie te willen medewerken, indien hem eene formule aan de hand kon worden gedaan, 

waardoor allen werden bevredigd. Zelf zulk eene formule vinden kan hij niet; op de tegenstanders 

der openbare school rust de verplichting haar te zoeken in de eerste plaats. Wie verandering van het 

bestaande wil, moet zeggen wat hij daarvoor in de plaats wil stellen. 

Bevallen van eene dochter M.R. DE WAL, geboren OLDENBANNING. 

Smilde, 26 febr. 1888. 
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Ingezonden stuk 

Den heer A. DE VRIES te Donkerbroek, 

Mijnheer! 

De “Liberale Kiesvereeniging” alhier, die, na de eerste oproeping van de vereenging “De 

Grondwet”, terstond besloot mede te werken tot de oprichting eener Centrale liberale 

kiesvereeniging, werd door de commissie, in de eerste bijeenkomst der afgevaardigden met de 

leiding der zaken belast, tijdig uitgenoodigd een voorloopigen candidaat te stellen voor het 

lidmaatschap der Tweede Kamer. 

Van een vangnet was geen spoor te ontdekken en zweepslagen om ons in de armen van een 

aangewezen persoon te drijven, waarlijk! ze werden ons niet toegediend. Geen naam werd genoemd, 

zelfs kwam in het door ons ontvangen schrijven niet de geringste zinspeling voor op een 

gewenschten candidaat. 

Wat ik hier schrijf is geen evangelie, maar zuivere waarheid is het toch. 

En nu nog een enkel woord over de candidatuur van den heer van Diggelen. 
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