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De algemeene kiesvereeniging te Assen heeft niet gedwaald. Bij de eerste verkiezing van candidaten
kreeg de heer Meursing de meerderheid. Waarom?
Toen waren de stemmen anderzijds verdeeld tusschen de heeren Tetrode en Hoogerbrugge. Het toeval
was den heer Meursing gunstig.
Thans heeft de stembus beslist en is er herstemming tusschen de heeren Meursing en Hoogerbrugge.
Ware de heer Tetrode met den heer Meursing in herstemming gekomen, dan zoude zeker de heer T. de
candidaat der A. K. geworden zijn.
Ofschoon ik den heer Meursing niet ken, wil ik gaarne aannemen, dat hij geschikt is lid der Staten te
worden. Maar den voorrang moet ik hem betwisten om de plaats van den heer van der Veen te
vervullen zoolang er op Smilde of in hare omstreken een goed vertegenwoordiger te vinden is.
En dat is de heer Hoogerbrugge.
Wat is er tegen hem? Men meent, hij is antirevolutionair. Tegen opstand, dus?
Dat ben ik ook en zeker de meeste kiezers.
Maar een vriend ben ik van vooruitgang, zoowel op zedelijk als stoffelijk gebied en als zodanig heb ik
ook den heer H. leeren kennen, bij het tot stand komen van den telegraaf op de Smilde, bij het in de
vaart brengen van stoombooten tusschen Meppel en Amsterdam.
Daarbij heb ik op de Smilde geinformeerd bij raadsleden dier gemeente, bij bestuurders van
veenschappen en bij particulieren en van alle zijden werd geconstateerd, dat hij een man was van
vooruitgang, toegerust met een helder hoofd en het talent bezat om iets voor te stellen en te
verdedigen. Zijn ijver en onafhankelijkheid zijn algemeen bekend.
Ieder die derhalve met mij de belangen der hoofdstad, van de Drentsche Hoofdvaart en het
Oranjekanaal wil bevorderen, stemme e.k. Vrijdag den heer
M.A. Hoogerbrugge te Smilde.
Assen, 2 Oct. 1879.
D. W.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Op al wat er geschreven is over de beide candidaten voor het lidmaatschap der Provinciale Staten
zullen morgen de kiezers door hun biljet een afdoend antwoord geven.
De heer Hoogerbrugge, zoo hevig aangevallen ook in deze courant, is volgens het algemeen gevoel
geregtvaardigd.
De waarheid is aan ’t licht gekomen.
De heer Hoogerbrugge is een bekwaam man, dat is, juist door zijne bestrijders, van algemeene
bekendheid geworden en de Drentsche kiezers, die regt willen, zullen den heer Hoogerbrugge, naar
Drentschen aard, ook regt doen.
Zij zullen ook geen Drentsche gemeente voor ’t hoofd willen stooten.
Als allen, die zoo gezind zijn, opkomen, dan wordt gekozen de heer
M.A. Hoogerbrugge.
Ingezonden stuk.
Weldra staat de stembus weder gereed, om een afgevaardigde te kiezen naar de vergaderingen der
Prov. Staten van dit gewest. Twee flinke en achtingswaardige mannen de heeren Meursing en
Hoogerbrugge, kwamen in herstemming en, hoewel we op de bekwaamheid van den heer
Hoogerbrugge niets willen afdingen, prefereeren we voor dit maal den heer Meursing boven
genoemden heer. Door voorstanders van den heer Hoogerbrugge is gezegd, dat billijkheidshalve de
vacature, ontstaan door ’t overlijden van den heer van Veen, ook iemand uit Smilde moest worden
aangevuld. We weten waarlijk niet, waarom! Smilde heeft reeds twee mannen, nl. de heer Tonkens als
gedeputeerde en de heer Boelken als lid der Prov. Staten, die op waardige wijze de hun opgedragen
taak vervullen.
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