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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 21 OCTOBER 1884 
 Smilde, 18 Oct.  Heden hield de kiesvereeniging “Vooruitgang” alhier eene algemeene 

vergadering, die zeer goed bezocht was. Nadat de voorzitter, de heer C.H. Prins, de vergadering 

had geopend, vroeg en verkreeg de heer M.A. Hoogerbrugge het woord. Hij begon met excuus te 

vragen, dat hij in de laatste jaren de vergaderingen dezer vereeniging niet trouwer had bezocht, 

doch hij hoopte dat zulks niet toegeschreven zou worden aan gebrek aan belangstelling, maar aan 

omstandigheden, buiten zijn wil. Doch bij bijwoning dezer vergadering gevoelde hij zich bijzonder 

aangetrokken, ten eersten om den leden mondeling zijnen dank te brengen voor het groote 

vertrouwen, dat zij in hem hadden gesteld en welk vertrouwen hij niet hoopte te beschamen; de 

tweede drijfveer was het twintigjarig bestaan dezer vereeniging op 1 Nov. a.s. Wanneer hij een blik 

sloeg op het verleden, het heden en de toekomst, dan kon hij zijnen medeleden met de meeste 

vrijmoedigheid toeroepen: gaat voort op den ingeslagen weg, streeft steeds naar het doel, door het 

devies dezer vereeniging aangegeven: vooruitgang – doet dat zonder partijschap; vraagt niet: van 

waar komt gij? maar vraagt: wie zijt gij, wat kunt en wat wilt gij? En indien dan het antwoord 

bevredigend is, toont dan dat gij de liberaliteit in den waren zin des woords opvat, door toe te 

passen wat een oud-lid der Kamer weinige dagen geleden zoo juist heeft gezegd: het doet er niet 

toe, of hij een Jood of een Griek, een Protestant of een Catholiek is, maar wel: is hij een eerlijk, 

betrouwbaar en met voldoende bekwaamheid toegerust persoon, om uwe belangen te behartigen? 

En aangezien het bestuur uwer vereeniging ons thans heeft opgeroepen tot het stellen van twee 

candidaten voor het lidmaatschap van de Tweede kamer der Staten-Generaal, zij het mij vergund de 

candidatuur van den heer mr. L. Oldenhuis Gratama aan te bevelen. Hij is een man, onvermoeid in 

werken, onuitputtelijk in moed en volharding, eene afgevaardigde, die een geweten bezit waarnaar 

hij stemt, maar gelukkig zulk een geweten, dat de belangen van Drenthe in ’t algemeen en de 

deelen dier provincie niet buiten sluit, maar als een vaderlandsch belang behartigt. Ik behoef in 

deze gemeente niet op uw geloof te werken, want waar gij uwe blikken wendt, zijne daden getuigen 

van de waarheid mijner woorden en indien gij binnenkort ziet aangekondigd de uitbesteding tot 

verbetering van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, kunt gij hem dan in uwe gedachten van 

dat noodzakelijk werk scheiden of, zonder onbescheiden te zijn, hem de eer te onthouden? en op  

die gronden heb ik de eer voor te stellen om bij acclamatie den heer mr. L. Oldenhuis Gratama 

candidaat te stellen. 

Conform dit voorstel wordt besloten. 

Daarna komt aan de orde het stellen van een candidaat ter vervulling der tweede vacature. De 

heeren W.A. baron van der Feltz en M.A. Hoogerbrugge worden voorgesteld. De eerste vraag, die 

gesteld werd, was: hoe denkt de heer van der Feltz van de verbetering van het bovenpand der 

Drentsche Hoofdvaart? De secretaris, de heer J. Hoogerbrugge, antwoordde hierop, dat hij 

pogingen had in het werk gesteld den heer van der Feltz persoonlijk te ontmoeten, doch dat hem 

zulks door afwezigheid van dien heer niet gelukt was; daarna had hij zich tot een vertrouwd adres 

gewend, met het resultaat, dat hij thans een geruststellend antwoord kon geven. 

Verder gaf de secretaris kennis, dat uit andere gemeenten brieven waren ingekomen, met verzoek 

den heer M.A. Hoogerbrugge candidaat te stellen. 

De heer M.A. Hoogerbrugge vraagt en verkrijgt hierop het woord. Hij zegt, dat het hem natuurlijk 

aangenaam en streelend is, het vertrouwen der kiezers te genieten, waarvoor hij dan ook openlijk 

zijnen dank uitspreekt, doch dat hij zich niet geroepen acht zich tegenover den heer van der Feltz te 

plaatsen. Die heer had hij leeren kennen als een eerlijk en bekwaam man. Hij wilde niet verzwijgen, 

dat diens afwezigheid bij de beslissing omtrent de Drentsche Hoofdvaart hem innig leed had 

gedaan, daar het wel en wee dezer provincie voor een deel van dat kanaal afhangt, doch nu hij zoo 

even uit den mond van den secretaris geruststellende berichten, wat de toekomst betreft, heeft 

gehoord, neemt hij de vrijheid voor te stellen ook den heer van der Feltz bij acclamatie tot 

candidaat te proclameeren; hij verzoekt daarom de heeren, die hem hun vertrouwen hebben vereerd, 

hun voorstel in te trekken en het zijne te ondersteunen. 

De voorstellers zeggen, met leedwezen aan het verzoek van den heer Hoogerbrugge te voldoen, 

waarna de heer W.A. baron van der Feltz tot candidaat wordt geproclameerd.  
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Smilde, 19 Oct. De heer J.A. Venekamp, agent voor den heer W.A. Scholten te Groningen, heeft 

opdracht ontvangen, om te koopen Amerikanen, Koninginnen, voor 50 cent en ruige witten, turken 

en andere fabriekaardappelen van 60 cent de hectoliter. Waarlijk een geringe prijs. Verscheidene 

landlieden zijn niet genegen voor dat bedrag overeenkomsten te sluiten. 


