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Ingezonden stuk. 

Aan Xela. 

In het vorig nummer komt gij opnieuw de benoeming van den heer Hoogerbrugge tot lid van de 

Prov. Staten ontraden, omdat zijne liberale denkwijze niet te vertrouwen zou zijn, daar zijne 

godsdienstige overtuiging nog al eens verandering zou hebben ondergaan. 

Maar is dit waar, wat wij niet bepaald weten, bewijst dit dan nog iets ten aanzien van de beginselen 

van den heer H. wat het politieke en maatschappelijke leven betreft? Iemand kan, wat deze laatste 

beginselen aangaat, liberaal ja radicaal en toch orthodox in het godsdienstige wezen. 

Uw geheele stuk bewijst dus niets, en zal daarom niemand, die nadenkt, terughouden van te stemmen 

op den heer Hoogerbrugge. 

Een kiezer. 

Ingezonden stuk. 

’t Schijnt wel, dat de grootheid Xela zich geroepen gevoelt de Drentsche kiezers in te lichten. Deed 

hij dit op humane wijze, we zouden hem nog dankbaar kunnen zijn, maar nu? – We krijgen een walg 

van zijn gezeur, een afkeer van zijn stelsel van beschouwing en eenen tegenzin in ’t lezen zijner 

stukken. Is het wel eene edele drijfveer, die Xela tot schrijven aanspoort, of zijn hier 

nevenbedoelingen, die niet zoo heel edel, niet zoo menschlievend, niet zoo christelijk zijn, in ’t spel? 

“Men doope eerst zijne pen in ’t geweten, daarna in den inkt.” Dat de heer H. niet in de achting der 

grootheid Xela gerezen is, och, dat zal den heer H. minder schaden; de heer H. kan het zonder de 

achting van Xela zeker wel stellen. ’t Geloof staat bij Xela steeds op den voorgrond; maar hoe is ’t bij 

hem met weten gesteld? “De kiezers zijn met de beginselen des heeren H. ten eenenmale onbekend!” 

Kan ’t nog mooijer? Was de heer H. niet reeds lang een flink lid van den Gemeenteraad te Smilde? 

Heeft niet menig goede zaak ter ontwikkeling dier groote veenkolonie ook vooral door zijne 

kernachtige taal en flinke houding haar beslag gekregen? Dat is ook in andere gemeenten van 

Drenthe niet onbekend! Misschien wel bij Xela? – Xela zegt dat men bij hem de zonde van den 

hoogmoed ontdekt heeft. Kunnen aandachtige lezers in Xela ook den Veritas van vroeger ontdekken? 

Hoe’t zij, of Xela al als een arend kalvers in zijn kamp meent te hebben ontdekt, die zonder veel 

tegenspartelen zich als buit moeten laten oppeuzelen, wij houden ons overtuigd, dat door ’t geschrijf 

van Xela vele kiezers, die anders zouden thuisblijven, nu bepaald ter stembus zullen gaan om den 

heer Hoogerbrugge en niemand anders hunne stem te geven. Hoogerbrugge toch, de steeds wakkere, 

altijd onafhankelijke man, is juist de geschikte persoon in de rij onzer Staten. In dat collegie past “een 

hoofd, dat doordenkt en bevroedt, eer dat de hand iets poogt of doet.” Temeer daar Oostermoer zoo 

goed vertegenwoordigd is, blijven we ook van dien kant verwachten, dat de heer H. gestemd wordt. 

Hier in ’t zuiden is H. onze man. 

Kiezers, maakt gebruik van uw recht, dat is uw plicht! Stemt den man, dien we noodig hebben, stemt 

zonder bedenken den heer 

M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde. 

Dw. 24 Mei ’80.          Q. 
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Aan de vrienden van 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

Morgen niemand onzer t’huis gebleven. 

Acht de tegen-candidaat niet te ligt. 

Eén stem kan beslissen. 

EENIGE KIEZERS. 


