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Wat den schralen oogst aangaat, dat heeft zich reeds bevestigd en wel door den geest, waarin het stuk
van 26 Maart ll. geschreven is; het getuigt reeds van onvoldaanheid en die dal zich meer en meer
doen gevoelen; want het is onmogelijk dat zulk een ontwikkeld mensch als de heer de Waard,
toegerust met een helderen blik, met een vooruitstrevenden geest, met onverschrokken moed, de
onvervalscht liberale beginselen toegedaan en bovendien met eene moderne overtuiging toegerust,
den 30sten Maart a.s., in gezelschap van de clericale partij, voldaan ter stembus kan gaan, en wel ter
bereiking van hetzelfde doel.
Hoe de clericale partij dit in overeenstemming weet te brengen, met het oog op den wenk, door mr.
Groen van Prinsterer gegeven, is mij niet duidelijk; die heer zegt in zijn “Bij den stembus”, no. 2,
1869:
“Kiest niet liberalen noch conservatieve volksvertegenwoordigers, tenzij gij u van te voren overtuigd
hebt, dat gij, waar het de heiligste belangen der natie geldt, op hunne medewerking kunt rekenen.
Houdt dit beginsel in zijne strengste consequentie vast, dat wil zeggen, ook al schijnt er hoegenaamd
geen kans van slagen, brengt liever geen stem uit, dan op een heelen of halven tegenstander, en
vooral past nimmer de ellendige leuze toe: van twee kwaden de beste. Dus onthoudt u geheel en al bij
herstemmingen, waar noch A., noch B. aan de ons boven alles dierbare zaak van het onderwijs wil
medewerken.”
’t Ligt niet in mijne bedoeling om in dezen een oordeel uit te spreken, doch dit staat bij mij vast: een
der partijen wordt teleurgesteld, want de kunst, om twee heeren te dienen, is nog niet uitgevonden.
Mijnheer de redacteur, ik zal, om geen misbruik van uwe bereidwilligheid te maken, eindigen, doch
wensch nog te zeggen, dat ik elke personaliteit, in het schrijven van den heer de Waard
voorkomende, beneden mij acht en daarvan geen notitie zal nemen.
Van boos zijn mag geen sprake wezen, vooral in geen verkiezingsstrijd, doch de heer de Waard kan
toch niet van mij verlangen, dat ik mijne vrijheid als kiezer prijs geef en tegen mijne overtuiging
handel; dat kan en mag men van geen enkel kiezer eischen, want dan zoude er, volgens de
beeldspraak van den heer de Waard, alleen sprake kunnen zijn van onder den hoed of onder de
pantoffel; doch een eenmaal door de kiesvereenigingen of door hare vertegenwoordigers gestelden
candidaat is men zedelijk verplicht te handhaven. Van onderschuiven mag geen sprake zijn.
Doch hoe de uitslag van dezen inhumanen strijd ook wezen mag, dit is mijn wensch: dat ons dierbaar
Vaderland in het algemeen en ons Landschap in het bijzonder niet al te groot offer moge brengen bij
de verwisseling van een volksvertegenwoordiger in het kiesdistrict Assen.
Alle kiezers, welke dien wensch met mij deelen, roep ik uit volle overtuiging toe: breng a.s. dinsdag
30 Maart uwe stem uit op den heer mr. P.J.G. van Diggelen.
Mijnheer de Redacteur, onder dankzegging voor uwe bereidwilligheid en onder verzekering dat ik
over dit onderwerp de pen niet weder zal opvatten, heb ik de eer te teekenen,
Smilde,
uw dw. dr.,
28 Maart 1886.
M.A. HOOGERBRUGGE.
Onze geliefde ouders
K. FERNHOUT
EN
F. BERGHUIS

hopen, zoo de Heere het leven laat, den 2den April hun 60jarige Echtvereeniging te herdenken, in
den ouderdom van ruim 88½ en 87½ jaar.
Smilde, 29 Maart 1886.
Namens hunne kinderen en behuwdkinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 31 MAART 1886

Smilde, 28 Maart. Twee onzer meest geachte ingezetenen, de heer K. Fernhout en zijne echtgenoote,
vieren Vrijdag a.s. hun 60jarig huwelijksfeest. De beide oudelui – de heer F. is 88 en zijne
echtgenoote 87 jaar – zijn nog flink en vlug. Bij het lezen gebruikt F. zelfs geen bril. Eene lange rei
van afstammelingen kan zich scharen om de feestvierenden. Niet minder dan 4 kinderen, 40
kleinkinderen en 24 achterkleinkinderen zijn nog in leven. Moge voor den heer Fernhout en zijne
echtgenoote het 60jarig nog niet het laatste jaarfeest van hun huwelijk zijn!

