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Ingezonden stuk.
De Candidatuur – HOOGERBRUGGE.
In no. 221 dezer courant werd, naar aanleiding van bovenstaande candidatuur, een artikel geplaatst,
waarmede we ons in sommige opzigten wel, doch in andere niet kunnen vereenigen. Dit laatste is
hoofdzakelijk het geval waar de schrijver, de heer d. W., meent de candidatuur van den heer
Hoogerbrugge te moeten steunen.
Een lange lijst van uitstekende bekwaamheden wordt opgesomd en dan op den voet gevolgd door de
verrassende mededeeling, dat de heer Hoogerbrugge al die heerlijkheden in zijn persoon heeft
vereenigd.
Een kleinigheid is ’t niet. De heer d. W. zegt o.a.: “Meer aanbevelenswaardig acht ik het, dat iemand
– lid der Provinciale Staten – “tot den burgerstand behoor, dat hij de belangen van landbouw en
nijverheid heeft leeren kennen en waardeeren, dat hij hart heeft voor handel en scheepvaart en de
vertegenwoordigers van die vakken niet alleen medetelt als bijdragers in de belastingen, maar ook
weet en bedenkt, hoe zwaar of ligt het valt die belastingen op te brengen, dat hij ijvert om
maatregelen te bevorderen, die algemeen welzijn verhoogen en de draagkracht van het volk doen
vermeerderen.”
Nu verzekert de heer d. W. dat de heer Hoogerbrugge die eigenschappen deelachtig is, om dan zijne
lofrede aldus te vervolgen.
“Hij” – de heer H. – “kan en durft spreken in ’t publiek, hij kent de belangen der provincie, heeft
sympathie voor handel en nijverheid, hart voor landbouw en verveening, bezit geen familie in de
Statenvergadering en zal niet schromen de algemeene belangen te bepleiten, al mogen die ook lastig
zijn voor sommige eigenbelangen.”
Eindelijk zijn we er en dien geheelen woordenstroom beantwoorden we slechts met de vraag: Kent de
heer d. W. werkelijk den heer Hoogerbrugge zooals hij is en niet zooals zijne vrienden hem
voorstellen?
Zoo ja, dan geven we den heer d. W. den raad nog eens bedaard te lezen wat hij ons van den heer H.
heeft medegedeeld, en zoo hij dan niet uitbarst in een schaterlach, dan – heeft hij al veel wonderlijks
beleefd.
Wij kennen den heer Hoogerbrugge en met het portret, dat de heer d. W. van hem schildert heeft hij
verbazend weinig gemeen. Geprezen is de heer H. reeds meer dan genoeg; maar nog altijd zijn zijne
voorstanders in gebreke gebleven ook maar een enkel feit te noemen, dat van zijne bekwaamheid
getuigt.
De heer d. W. schrijft verder: “Men zegt de heer Hoogerbrugge is conservatief en clericaal. Maar
moeten dan alle vertegenwoordigers van onze provinciale belangen meer hart hebben voor Duitsche
steenkolen dan voor Drentsche turf?” Dit laatste houdt zeker een geestigheid in, maar ze is voor ons
geheel verloren gegaan, want we vatten haar niet.
’t Spijt ons natuurlijk zeer.
Nu volgen nog eenige vragen die misschien handig zijn, doch die we niet bijzonder opregt durven
noemen.
“Is het afkeurenswaardig voor een Statenlid belang te stellen in de godsdienst?” De heer d. W. weet
natuurlijk heel goed, dat dit geen punt in quaestie is; clericaal en godsdienstig zijn goddank! geen
woorden van dezelve beteekenis.
“Is het verkeerd, zelfs eene bijzondere school te steunen, waar de staatsschool te kort schiet?”
Die vraag vonnist zich zelve, ze schijnt niet opregt en bevat o. i. eene insuniatie tegen de openbare
scholen te Smilde, eene insuniatie, die we geheel voor rekening van den heer d. W. laten. Een
candidatuur, die zóó wordt voorgestaan, wordt slecht gesteund.
“Is het liberaal, iemand dáárom uit de Statenvergadering te weeren, omdat hij meer belang stelt in het
onderwijs dan sommige gemeentebesturen?”
Op deze vraag antwoorden we met de volgende: Is het eerlijk een ander zijdelings voor zulke
nonsenskramerij verantwoordelijk te stellen?
Liberaal is het in alle gevalle niet, en de clericalen achten we van zoo iets even min gediend.
De heer d. W. weet denkelijk heel goed, welke de quaestie is; zoo niet dan zijn we zoo vrij hem er
mede op de hoogte te stellen. Het geldt de vraag of een liberaal, onder de tegenwoordige
tijdsomstandigheden, de candidatuur van een anti-revolutionair mag steunen.
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