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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 AUGUSTUS 1864 
 
+ 20 Aug.  Is de heer Mr. P. van der Veen ongenegen langer aan eene hoofdvaart te wonen, die zoo 

dikwijls gesloten is en gedurig het noodige water mist, er zijn meer, die daarom de Smilde wel willen 
verlaten. Zoo gaat de eenige zeilmaker, die hier woont, en zijn bestaan natuurlijk van de schipperij 

moet hebben, al vertrekken, en misschien wordt hij door nog anderen gevolgd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1864 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Goede raad aan de anonyme kiezers. 
Spreekt vrienden, handelt, schrijft, al wat gij wilt, - en vrij. 

En hebt gij steeds dien moed- fiat, maar dan ook zij 

De Koninklijke weg steeds de uwe. Schuwt de paden  

Der anonymiteit in woord, geschrift of daden! 

Zoo afgereden, dus zoo veilig te betreên. 

Vrij lagchen we om iets zots, kleingeestigs om ons heen. 

En hekelen den gek of dwaas (wie ’t ook moog wezen). 

Maar – onder woord of schrift, zij onze naam te lezen. 

- Niet als ’t gesis der slang, vol list en vol venijn. 

Maar als ’t gebrul des leeuws moet steeds ons strijden zijn. 
Met opgeslagen helm in ’t worstelperk getreden. 

vol moed en scherp (des noods), maar steeds  bekend gestreden, 

En dan steeds uw  critiek en oordeel vrij geuit. 

Of wilt gij anders? – nu, dan liefst het strijdperk uit. 

Wat ik u bidden mag, geen anoniem gesnater. 

Drinkt dan voortaan geen wijn, maar thee – of melk met water. 

Drinkt dan uw melk in rust, met water (kan ‘t – dan zonder) 

Maar spreekt gij, opgestaan! en schrijf ge, uw naam er onder. 

(Utr. Stud. Alm. 1862) 

 
Na u op den raad te hebben gewezen, zou ik het, als gij niet anoniem hadt geschreven, een mijner 

duurste verpligtingen hebben geacht, u mijn hartelijken dank toe te brengen voor den steun, dien gij 

door uw schrijven aan de candidatuur van den heer Mr. L. Oldenhuis Gratama hebt willen verleenen. 

De hoop, dat Z.W.Ed. Gestr. als kampioen zou optreden, is voorzeker niet slechts voor mij eene 
drijfveer geweest, vroeger die candidatuur aan te bevelen, maar even zeker ook de beweegredenen, dat 

181 kiezers met mij hunnen stem op den heer Mr. L. Oldenhuis Gratama hebben uitgebragt. 

Versterkt te worden door de pen van anonieme schrijvers, dat is door sluipmoordenaars ten aan zien 
van die candidatuur, zooals gij dit hebt gedaan, is geen geringe ondersteuning te noemen. Het is onze 

hoop verwisseld te zien in zekerheid. Te vernemen uit het leger des vijands (ik spreek figuurlijk), wie 

het meest wordt gevreesd, - zou de heer Gratama beter aanbevelingsbrief kunnen overleggen? De 
verklaring, dat hij als kampioen, dat is als voorvechter, een verdediger, zal optreden – zou hij een 

meer beloovend programma aan de kiezers kunnen aanbieden? 

Hoeveel opregtheid spreekt er toch uit dat  artikel! Hoe rijk is het in beloften! Hoeveel beloovende 

voor de toekomst! 
Zoude er kiezers in Drenthe, en in ’t bijzonder, kiezers op de Smilde, van welke zijde ook, 

verstandiger, doordringender waarschuwing tot u kunnen worden gerigt, dan het: kiezers waakt! 

kiezers waakt! Al hebt ge die raadgeving in de plooijen van uw anoniem kleed gehuld, al laat gij die 
hooren uit een drom van grootgrondbezitters en landbouwers, zij is goed verstaan, en wij zouden u er 

dank voor zeggen, als gij U niet hadt verborgen in het kleed eens sluipmoordenaars. 

De lans, die gij gescherpt hebt, om , volgens uwe eigen verklaring, den kampioen voor regt en 
vooruitgang, den bestrijder van verdrukkers, te kwetsen, heeft niet dezen, maar uw eigen kleed 

doorboord en daardoor zijt gij niet alleen voor mi , maar voor alle kiezers verraden, daardoor weten 

wij, dat gij een sluipmoord hebt willen uitvoeren op de candidatuur des mans, die de belangen van 

handel en scheepvaart wil behartigen. 
Gij hebt, door vreesaanjaging voor verhoogde opcenten, eenzijdige en eenvoudige landbouwers willen 

verschalken, maar om dezen te doen gelooven, dat de belangen der scheepvaart niet hunne belangen 

zouden zijn, daartoe komt gij eenige eeuwen te laat.   (vervolg op blad 1864x) 
 

 

 


