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Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In het vorig nummer is een ingezonden stuk opgenomen, geteekend Xela, waarin, met het oog op de 

candidatuur van en heer M.A. Hoogerbrugge te Smilde voor de Prov. Staten, de verandering, die zich 

in zijne godsdienstige overtuiging zou hebben geopenbaard, in het licht wordt gesteld. 

Die verandering ,zoo die heeft plaats gehad, hetgeen wij niet weten, maar op het zeggen van Xela 

voor het ogenblik willen aannemen, wil deze blijkbaar doen strekken, om den heer Hoogerbrugge bij 

het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en diens candidatuur dood te doen. 

Maar, mijnheer Xela! hoe, bij eenige mogelijkheid, kan eene verandering van godsdienstige 

overtuiging ten iemands nadeele uitgelegd worden? Het is meestal een blijk van nadenken en 

onderzoek. De godsdienstige overtuiging is veelal eene erfenis van de ouders. Velen laten het 

daarbij, maar anderen zijn er, die vroeg of laat vragen: rust mijne godsdienstige overtuiging op 

redelijke gronden, die gaan onderzoeken en nadenken, en die daardoor òf in hunne overtuiging 

bevestigd worden, òf die overtuiging, als dwaling, verlaten. Deze laatsten verdienen meer achting 

dan zij, die nooit vragen of hunne overtuiging op goede gronden rust. 

En wat doet wijders de godsdienstige overtuiging bij de keuze van een lid van de Prov. Staten? 

Ieder ingezeten, van welke geloofsbelijdenis ook, zoo hij overigens aan de vereischten voldoet, is 

verkiesbaar. 

Volgens Xela is de heer Hoogerbrugge thans liberaal: welnu, de meerderheid der kiezers in Drenthe 

is ook die rigting toegedaan. 

De heer Hoogerbrugge zou een ijverig lid zijn, en niet doen als velen, die eerst om de provinciale 

belangen beginnen te denken, als zij de deur der vergaderzaal binnentreden, die zich de moeite niet 

geven, om de zaken, aan hun oordeel onderworpen, te onderzoeken of de stukken te lezen, die hun 

stem regelen naar de meening van een collega en die blijde zijn, als de hamer des voorzitters 

verkondigt, dat de vergadering, in naam des Konings, gesloten wordt; zulke lieden willen alleen de 

eer, van “Staat” te zijn maar ze zijn niet in staat en hebben ook geen lust, om de verpligtingen, 

daaraan verbonden, naar behoren te vervullen. 

Van den heer Hoogerbrugge is zulks niet te verwachten. 

Een kiezer. 
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KIEZERS! 

Tot LID van de Provinciale Staten wordt door eenige kiezers uit de gemeente Diever aanbevolen de 

Heer 

M.A. HOOGERBRUGGE 

TE SMILDE. 

Eenige kiezers uit Diever. 

Aan de 367 kiezers, die de laatste 

maal op M.A. HOOGERBRUGGE 

hebben gestemd. 

NIEMAND uwer morgen t’huis gebleven. 

Allen op ’t appel. 

Eén stem kan beslissen.      EEN TAL VAN ASSER KIEZERS. 

KIEZERS! 

Zoo gij een onafhankelijk man in de Staten wilt hebben; 

zoo gij niet wilt dat langzaam de Provinciale vertegenwoordiging naar Oostermoer verhuist; 

zoo gij Smilde, die twee Statenleden verloor, één terug wilt geven, 

vergeet dan niet morgen te stemmen op : 

M.A. Hoogerbrugge, 

Landbouwer, Smilde. 

Eenige kiezers uit Midden-Drenthe. 


