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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 MEI 1880 
 Medekiezers! 

Wij moeten Dingsdag aanstaande ter stembus. 

Wien gij kiezen zult, kan niet twijfelachtig zijn. 

Zoo gij het goed meent met Drenthe, 

zoo gij niet wilt dat de Oosthoek langzamerhand de Provincie zal regeeren, 

zoo gij billijk wilt handelen tegenover de Smilde, die twee Statenleden verloor, en geen een terug 

ontving, 

stemt dan met ons op 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

landbouwer te Smilde. 

EENIGE ASSER KIEZERS. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 MEI 1880 
 

Ingezonden stuk. 

Aan alle weldenkende kiezers in het district Assen! 

Zult ge u door het marktgeschreeuw en fraaije beloften laten verleiden? 

Reeds herhaalde malen werd de heer Hoogerbrugge geslagen. Zorgt er voor dat het ook nu gebeurt. 

Men wil den heer H. niet; redenen daarvoor zijn er te over. En in welk licht vertoonen zich thans de 

zoogenaamde vrienden van den heer H.? Dat zij geen middel onbeproefd laten om dien heer dáár te 

brengen waar hij gaarne schijnt te willen wezen. 

Geen middel onbeproefd. 

Lees het onzedelijk en onwaardige aanbod, dat men zich niet schaamt in openbare dagbladen aan de 

voorstanders van Boelken Bakker te doen. 

Leest de groote en met vette letters gedrukte advertentiën, waarin de zoogenaamde vrienden den 

heer Abbingh Alingh op eene illegale wijze door het slijk sleuren. En eindelijk, de vele 

strooibilletten met geheel onware voorstellingen. 

De vrienden toonen zóóveel belangstelling, dat men zich dadelijk afvraagt, wie toch diegene zijn, 

die zoo geheel om niet met een ongekenden ijver de verkiezing van H. trachten te bevorderen. En 

niet alleen om niet, maar ook worden door hen groote kosten gemaakt. Men wordt met regt 

nieuwsgierig naar een en ander. Men vraagt, zou het één vriend zijn die dit alles doet; zouden het 

twee zijn? 

Wie betaalt dat alles? 

Weldenkende kiezers, gij zult hierop geen antwoord ontvangen. Zoo ver schijnt de vriendschap niet 

te gaan, dat men ook maar ééne geteekende advertentie durft te plaatsen. Alles is ongeteekend en 

opgewarmde kost van vroeger, voor deze voorstelling een weinig verwerkt en toepasselijk gemaakt. 

Doch genoeg, de tijd om onze billetten in te leveren is daar. 

Laat ons protest aanteekenen tegen de wijze waarop men de verkiezing van den heer H. heeft 

trachten te bevorderen, en laat ons in grooten getale stemmen op den candidaat der drie 

kiesvereenigingen, 

den heer Abbinh Alingh. 

Assen.            Een kiezer  

 
Ingezonden stuk. 

Aan Xela! 

Gij wilt niet naar goeden raad luisteren, maar, bang geworden, komt gij eerst Zaturdag jl. nog even 

om ’t hoekje kijken om kwaad te spreken. 

Ook de booze zaajt ’s nachts onkruid op den akker, uit vrees dat men het vatten en kastijden zal. 

De Drentsche kiezer is echter niet van gister en begrijpt wel waarom gij zoo lang hebt gezwegen. 

En weet gij wel Xela! wat de Drentsche kiezer van u vordert? 

Dat gij, op zoo hoogen toon als beschuldiger optredende, uw naam moest noemen. 

Maar dat durft gij niet! 

Daarom antwoordt de Drenth op uw geschrijf, in den nacht op ’t papier gebragt en verkondigd toen 

men u niet meer te woord kon staan, zoodat ieder het hoorde, kort maar bondig. 

Om u te doen weten hoe weinig waarde hij hecht aan een onregtvaardig oordeel, zet hij op 

zijn biljet:    M.A. Hoogerbrugge. 

 


