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-vervolg van blad 1888j3 

Moeder heeft beweerd, dat de politiek wel door de vrouwen wordt beoefend; doch dit is door mij niet 

tegengesproken; ik heb alleen gezegd, dat de politiek geen kost voor de vrouwen is en dat zal ik 

aantoonen uit de geschiedenis. 

Moeder heeft zich op de politiek van moeder Eva beroepen. Zij had verder kunnen gaan en in één 

adem kunnen noemen Delia, toen zij speelde met de lokken van Simson. 

Gij, moeder, hadt ook kunnen wijzen op de dochter, wie het goed aan het harte was, toen zij, ten 

gevolge van hare politiek, haar eigen vader onder de wielen van de zegekar zijner vijanden zag 

verpletteren. 

Gij, moeder, hebt gewezen op de geschiedenis van Engeland en Frankrijk; op wie hadt gij het oog: op 

Elizabeth of op Maria de Medicis? De geschiedenis der Hugenooten zal u wellicht in uw geheugen 

gekomen zijn, of wilt gij den Bartholomeus-nacht als bewijs voor uwe stellingen aanvoeren. Speelt 

het jaar 1870, de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, u soms nog voor den geest? 

Neen, moeder, ik blijf bij mijne bewering, dat de politiek geen kost voor vrouwen is; zij ligt de 

vrouwen te zwaar op de maag en de maag-hersenen staan in het nauwste verband met de hoofd-

hersenen; indien deze dus niet koel en geregeld kunnen werken, vervalt men van de eene dwaasheid 

in de andere en daardoor van de eene gruwel in de andere; de geschiedenis heeft het ten duidelijkste 

geleerd. De vrouw heeft eene edeler taak te vervullen; doch hierop hoop ik later nog eens terug te 

komen. 

En nu een enkel woord over de politiek van u, vader! Die heb ik genoemd een versleten, een in onze 

dagen niet meer gegeerde politiek. De politiek van vader is de pantoffel-politiek. Zooals moeder zegt, 

zoo spreekt vader; zooals moeder gebiedt, zoo doet vader. Dat is beneden de waardigheid van den 

man. 

Toen, m. de red., was langer zwijgen mij onmogelijk en ik bracht mijn zoon aan het verstand, dat ik 

er een eigen politiek op nahoud, die, wanneer ik een maal tot lid van den gemeenteraad zoude zijn 

benoemd, daarin zal uitblinken, en wel: 

1. dat ik eerst zal zorgen voor mij zelve; 

2. voor mijne bloedverwanten en vrienden, en 

3. voor de gemeente – ergo: dat ik de belangen van allen zal behartigen. 

M. de red., ik hoop u later het antwoord van mijn vrijmoedigen zoon en de uiteenzetting van zijn 

politieke beginselen mede te deelen. 

Smilde, Mei 1888.          X. 
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Ingezonden stuk. 

Smilde, 13 Mei 1888. 

Mijnheer de redacteur! 

Toen ik u eenige dagen geleden de namen van de heeren mr. G.L. Verwer en mr. M. Oldenhuis 

Gratama mededeelde, als hier genoemd voor candidaten voor het lidmaatschap der Provinciale Staten, 

heb ik volstrekt niet om hunne politieke beginselen gedacht en dit lag als correspondent ook niet op 

mijn weg. 

Doch naar aanleiding van een schrijven van den heer B., in uw geëerd blad no. 112, heb ik de eer u te 

verzekeren, dat het de kiezers hier onbekend is, dat bovengenoemde heeren de clericale, 

antirevolutionaire of socialistische beginselen zijn toegedaan. 

Dat de heer B. er een Drentsch liberaal stamboek voor de leden van de Provinciale Staten op nahoudt, 

was ons ook niet bewust, en daardoor onbekend, dat bovengenoemde heeren niet in dat stamboek 

ingeschreven zijn. 

Nu is bij mij de vraag gerezen, of het niet in het belang van het algemeen zoude zijn, dat 

bovengenoemd stamboek in den handel werd gebracht en ik doe die vraag met temeer 

vrijmoedigheid, omdat, voor zoover mij bewust, nog door geen der kiesverenigingen candidaten voor 

het lidmaatschap der Staten zijn gesteld en van dat handboek dus nog een nuttig gebruik zoude 

kunnen gemaakt worden. 
-vervolg op blad 1888k1 


