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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1879
Raadsvergadering.
Smilde, 12 Aug. Afwezig, met kennisgeving, de heer Hoogerbrugge.
1. Na opening der vergadering worden de geloofsbrieven met bijbehoorende stukken van de herkozen
raadsleden J. Homan Kijmmell en J. Drenthen benevens van de nieuw gekozen leden W.J. Boelken en G. de
Jonge onderzocht en in orde bevonden, zoodat tot hunne toelating wordt besloten.
2. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld.
3. Voor kennisgeving worden aangenomen drie resolutie’s van Gedep. Staten, houden goedkeuring van
raadsbesluiten.
4. Overeenkomstig het voorstel van burg. en weth. wordt zonder stemming besloten om van het batig saldo
der rekening over 1878 eene som van f 700 over te brengen op de begrooting voor het jaar 1879, ten einde
deze gelden later te kunnen overschrijven op den op die begrooting voorkomende post “schoolbouw te
Hoogersmilde.”
5. Wordt voorloopig vastgesteld de gemeente-rekening over 1878
in ontvangst op …………………………………………………………………………….f 29137.69
in uitgaaf …………………………………………………………………………………..f 26810.02
en alzoo met het batig saldo van …………………………………………………………...f 2327.67
en goedgekeurd de rekening van het burgerlijk armbestuur, over 1878 in ontvangst op …. f 4213.72
in uitgaaf op…………………………………………………………………………………f 3843.59
en alzoo met een batig saldo van……………………………………………………………f 370.13.
6. Na de mededeling der voorzitters, dat hij in de volgende vergadering een bepaald voorstel omtrent de
aanhangig doctorszaak hoopt te kunnen doen, wordt de vergadering gesloten.
Ingezonden stuk.
Een ernstige candidatuur?
Vrijdag a.s. moeten in Drenthe twee leden voor de Provinciale Staten worden gekozen, en weder doet zich het
verschijnsel voor, ’t welk bij die verkiezingen zich gewoonlijk openbaart.
In bijna ieder gemeente bevinden zich namelijk één of twee mannen met “een helder oordeel, een scherpen
blik en eene grondige kennis.” Van hunne al- of nietverkiezing hangt het welzijn der provincie af, terwijl van
plaatselijke belangen geen sprake schijnt te zijn. Een enkele maal slechts komt de ware bedoeling voor den
dag; ’t blijkt dan dikwijls dat de woonplaats van den “uitstekenden” man op zijne candidatuur een grooten
invloed heeft uitgeoefend.
Zou die voorliefde voor eigen woonplaats zich misschien ook hebben doen gelden, toen, eene te Bovensmilde
belegde kiesvergadering den heer M.A. Hoogerbrugge candidaat stelde naast den heer Damman de Witt?
Hoogstwaarschijnlijk is zulks het geval geweest, want ’t is ons een volslagen raadsel, hoe een liberaal, die
zich door geene bij-omstandigheden laat leiden, er toe kan komen, den heer Hoogerbrugge voor het
lidmaatschap der Provinciale Staten aan te bevelen. ’t Is immers overbekend welke beginselen de heer H. is
toegedaan; de Chr. Nat. school te Smilde heeft vooral aan hem haar bestaan te danken, en de godsdienstige
toespraken, welke door den heer Hoogerbrugge werden gehouden, bewezen, dat hem wel het talent, maar niet
den goeden wil van een Esser ontbrak.
Is de heer Hoogerbrugge thans andere gevoelens toegedaan?
Nooit ofte nimmer is zulks gebleken. ’t Is een feit, dat hij zich in den laatsten tijd minder op den voorgrond
heeft gesteld, maar men weet, dat wel eens rust genomen wordt, eer de groote sprong wordt gewaagd; zelfs
dieren handelen aldus.
Indien een kat hare prooi bespringen wil legt ze zich plat op den buik en schijnt ze het onschuldigste schepsel
ter wereld. We willen den heer Hoogerbrugge niet bij zoo’n loerende poes vergelijken; we willen slechts te
kennen geven, dat een schijnbare rust niet onbepaald is te vertrouwen, en we gelooven zelfs dat ten opzigtte
van den heer H. in dezen wel eenige omzigtigheid is aan te bevelen.
De heer Hoogerbrugge, staat bekend als anti-revolutionair; zoolang hij niet openlijk getuigenis aflegt, dat hij
thans andere gevoelens is toegedaan, mag hij dus niet door een liberaal worden gesteund.
Maar te Smilde kent men den heer Hoogerbrugge en dáár wil men zijn verkiezing, werpt men ons misschien
tegen. Te Smilde is het liberalisme geen alleenheerscher, zooals trouwens maar al te vaak is gebleken.
Bovendien hebben we geinformeerd naar de kiesvergadering te Bovensmilde, en ’t is ons gebleken, dat vijf
personen haar hebben bijgewoond.
Ten slotte vragen we nog, waarmede de heer Hoogerbrugge het toch wel heeft verdiend, dat men hem een
zetel in de raadzaal der Provinciale Staten van Drenthe wordt ingeruimd?
We bekennen volmondig nooit iets bijzonders van H. te hebben gezien of gehoord. Dat hij rijk is willen we
gaarne gelooven; maar welke goede hoedanigheden en welke groote kennis men wel bij hem heeft opgemerkt,
kunnen we niet begrijpen. De heer Hoogerbrugge zal wel vele bekwaamheden nooit bij zich zelven hebben
vermoed, die hem nu per advertentie worden toegeschreven. Zoo schitterend zijn die bekwaamheden zeker
niet, dat thans, nu schier overal in den lande een hevige strijd wordt gevoerd tusschen de liberalen en het
clericalisme, de liberalen moeten medewerken tot de verkiezing van den anti-revolutionairen M.A.
Hoogerbrugge.
VERITAS.

