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OPEN BRIEF
aan mijn Vriend W. te Smilde.
Ik heb uwe letteren van 26 dezer ontvangen, waarin gij mij wijst op de advertentie, getiteld: EEN
WOORDJE AAN DE KIEZERS TE SMILDE, en mij aanmoedigt, daar tegen te velde te trekken.
In waarheid, vriend! uwe letteren hebben mijne lachspieren in beweging gebragt, daar in die weinige
regelen uw voortvarend karakter zich zoo geheel openbaarde. Het is mijn beginsel niet, van anonyme
schrijvers notitie te nemen, en daarenboven heb ik de overtuiging, dat men de pen niet mag gebruiken
tegenover hen, die zoo duidelijk bewijzen, dat zij dezelve niet kunnen hanteren. Zulke strijders of
tegenstanders behoeft men niet te vreezen, die sterven aan zelfmoord.
En ik ben zeker, was u op dat oogenblik wat kalmer geweest, gij hadt met mij opgemerkt, dat de loop
reeds naar haar eigen hart was gekeerd. Laten wij onze krachten niet zoo noodeloos verspillen. Vriend!
de strijd om regt voor allen, om vooruitgang, om bezuiniging, kan nog zoo lang duren en zoo menig
magtige tegenstander zich opdoen.
Naar mijn inzien hebt gij u vergist; van welke zijde het gekomen is, het is gekomen uit het leger waar
hopeloosheid reeds in radeloosheid was overgeslagen, waarin geen kansrekening van zegevieren meer
bestond. Wat ik u evenwel als Vriend raden moet, doe in ’t vervolg als ik, en neem geen notitie van
anoniem geschrijf; dit verhoogt in het oog van een ander uwe maatschappelijke en zedelijke beschaving.
Vriend! vergun mij, dat ik deze gelegenheid te baat neem, om u en alle onze politieke Vrienden openlijk
mijn dank te zeggen voor den moed en volharding, die gij allen in dezen kiezersstrijd aan den dag hebt
gelegd, doch niet slechts voor uw moed en volharding, maar ook hoe er door van uwe tegenstanders in
voorgegaan, ja, laat ik zeggen toe genoopt, dat gij met geene andere dan met wettige en eerlijke wapens
hebt gestreden. Dat zij u tot eer, dat zij u tot zegen in den strijd. - Dubbel dank ben ik u verschuldigd,
die met open vizier in de eerste gelederen hebben gestreden, die het eerste de barricaden van list, bedrog
en laster, door onze tegenstanders opgeworpen, hebben bestormd, en al mogt gij heden niet zegevieren,
u zij toch de eer van den strijd, daar gij dan evenals LINCOLN, maar door het lood eens sluipmoordenaars
zijt getroffen.
Onverwelkter lauwerkrans kan ik u niet vlechten, en de zaak waarvoor gij gestreden hebt, zal eenmaal
zegevieren, omdat gij gestreden hebt niet voor personen, maar voor beginselen. Het aristocratisch
Bestuur zijt gij moede, een Dynastisch Bestuur wordt, en te regt, door u gevreesd, maar een
Democratisch (of burgerlijke Regering) wordt door u begeerd.
Edele taak, die gij u hebt voorgesteld, namelijk naar mannen uit te zien, die, als gij uw mandaat hun hebt
toevertrouwd, letten op eed en pligt, en daar niet hunne, maar uwe tijdelijke en zedelijk belangen
behartigen; mannen, die het evenwigt van ontvangst en uitgaaf niet zoeken in verhooging van
gemeentelijke omslag, maar in het dempen van de putten van noodelooze uitgaven. Het nemen van die
edele beginsels van u, hebben mij op uwe eerste uitnoodiging doen besluiten, mijn besluit in te trekken,
om mij niet verkiesbaar te stellen, en het heeft mij verstrekt tot eer, door mannen met zulke edele
beginsels tot Candidaat gesteld te zijn geweest.
Met u eene overwinning te behalen, zoude mij genoegelijk zijn, maar met u eene nederlaag te lijden
tegen vijanden, die met zulke wapens strijden, reken ik mij tot eer.
Ik heb de eer mij te noemen,
Uw Vriend,
M.A. HOOGERBRUGGE.
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+ Smilde, 29 Aug. Gisteren heeft de herstemming tusschen de heeren Servatius en Hoogerbrugge plaats
gehad. Heden bleek bij de opening der briefjes, dat van de 108 geldige stemmen elk 54 had bekomen,
zoodat de oudste in jaren tot lid van den Raad is benoemd. Naar men verneemt is zulks de heer
Servatius.

