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Behoefte aan nog een afgevaardigde bestaat er dus te Smilde niet en in zooverre kan er ook volstrekt 

geen sprake zijn van “billijkheid”. Evenwel, indien de heer Hoogerbrugge werkelijk geschikter was 

voor lid der Prov. Staten dan zijn tegen-candidaat, de heer Meursing, dan zouden we, zonder zijne 

woonplaats in aanmerking te nemen, hem onze steun geven. Nu evenwel doen we dit niet en we 

noodigen alle kiezers in ’t district Assen uit Vrijdag a.s. met ons hunne stem uit te brengen op den heer 

Jacob Meursing te Nieuw-Buinen. ’t Is een man, die op ’t punt van landbouwcultuur en 

veenexploitatie een goeden naam heeft verworven; ook op industriëel gebied is hij geen vreemdeling 

en bevordert, waar hij kan, handel en scheepvaart. Daarbij is de heer Meursing opmeter van de turf van 

zijde der Drentsche veengenooten der marken van Eext tot Valthe ingesloten, waarvan passagegeld 

verschuldigd is aan de stad Groningen, ingevolge convenant van 1817. Door deze betrekking bezit de 

heer Meursing veel locale veenkennis van de genoemde negen marken zal als zoodanig vooral voor 

deze streken een gewenscht afgevaardigde zijn. 

Bij dit alles bezit de heer Meursing een flinke administratieve kennis, waarvan hij in zijn betrekking 

als marksvolmagt van Buinen en in die van gemeente-ontvanger de schoonste getuigenis geeft. 

In eene der aanbevelingen van den heer Hoogerbrugge werd gezegd, dat de heer Meursing een slecht 

spreker was en daarom niet geschikt zou zijn voor lid der Prov. Staten. De waarheid van dit argument 

nog in twijfel trekkende, zijn we van oordeel dat juist de beste sprekers niet altijd de beste leden zullen 

zijn, want een oud spreekwoord zegt: “spreken is zilver, zwijgen is goud!” 

In de afdeelingen zal de heer Meursing door ’t geven van voorlichting en advies ongetwijfeld de regte 

man op de regte plaats zijn. 

Namens de kiezers uit Valthermond 

en Omstreken. 

De Smilders, kiezers in het kiesdistrict Assen, verwachten dat gij uwe stem zult uitbrengen op den Heer 

HOOGERBRUGGE. 

Aan hem uwe stem, om de plaats te vervullen van den Heer VAN DER VEEN, die zoo ijverig de 

belangen van Drenthe in de Staten behartigde. 

Zijne taak zal door den Heer HOOGERBRUGGE met alle kracht worden opgevat en voortgezet. 

Hij heeft verstand van ’s Volks behoeften en hij heeft den tijd om er voor te werken. 

Hij zal zoeken wat gebrekkig is en dat helpen verbeteren, hij zal bepeinzen wat er nog gedaan kan 

worden en dat brengen waar hij er de bevoegdheid toe heeft. 

Daarom kiezers! die dit nog leest en nog niet bepaald zijt, geeft uwe stem aan den Heer 

M. A. HOOGERBRUGGE. 

MEDE-STEMGEREGTIGEN! 

Vanwaar zouden de Heeren ROESSINGH, DOORNBOS en GASSIGNET onze belangen kennen? 

Bezitten zij Veenderijen? 

Hebben zij Ontginningen? 

Zijn zij eigenaars van Ondernemingen, waardoor honderden nijvere handen hun brood verdienen? 

Nee, die kunnen zij ons niet aanwijzen. 

Ergo. 

Zij kennen onze ware belangen niet. 

Met Kamergeleerdheid willen zij de goê gemeente leiden en de Drentsche Kiezers hunne voorlichting 

opdringen. 

Maar wij volgen geen blinde leidslieden en stemmen heden op den man , die zijn fortuin niet te lief 

heeft om hetzelve aan te wenden tot ontwikkeling en welvaart van Drenthe, namelijk op: 

M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde. 

Assen.          Eenige burger-kiezers. 

 


