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Iemand,
die koorts heeft, maar van goedaardig karakter, meent zooals blijkt uit zijne advertentie in deze Courant
van 3 September, dat de Drentsche Kiezers in 1866 in opgewonden stemming verkeerden en riepen:
‘geen heil voor Nederland, dan wanneer wij vreemde mannen afvaardigen – geen heil zonder Thorbecke
en Van Bosse!”
Dat die iemand koorts heeft merkt ieder.
Maar hij heeft ook vrees.
Hij wil, dat de Drenthenaren, die in hunne koorts van 1866 den heer VAN DER VEEN niet herkozen, en
hem daarom miskenden, dien misslag weder goed maken, door hem nu op nieuw tot
Volksvertegenwoordiger te kiezen.
En waarom wil hij dat?
Omdat de heer VAN DER VEEN, als lid der Tweede kamer bij de stemming nooit van ’t algemeen belang
is afgeweken.
Maar de behouders van den ouden dag zeiden, dat de Heer VAN DER VEEN, toen in hun oog liberaal,
tegen het algemeen belang stemde.
En later beweerden de liberalen, dat de Heer VAN DER VEEN, toen in hun oog behoudend, stemde tegen
het algemeen belang.
De heer VAN DER VEEN meende, dat hij altijd in ’t algemeen belang zijn stem uitbragt.
Wie had nu gelijk?
De steller der advertentie zegt verder, dat, tijdens de Heer VAN DER VEEN Lid der Kamer was, de
kanalisatie in Drenthe met kracht werd bevorderd, dat er kunstwegen werden aangelegd, dat aan Drenthe
subsidie werd gegeven?
Maar dit geschiedde ook tijdens GEERT BONKES scheper in het kerspel Diever en KLAAS TOET
nachtwacht in ’t kerspel Emmen was.
De vraag is: wat deed de Heer VAN DER VEEN daartoe?
Ook zegt de steller der advertentie, hebben de Heeren VAN DER VEEN en VAN HEIDEN der Regering den
spoorweg door ’t Noorden afgedwongen en is de ombuiging bij Hoogeveen, mede aan den heer VAN
DER VEEN te danken.
Dat afgedwongen is eene bepaalde onwaarheid. De schrijver is niet op de hoogte van de geschiedenis
van onzen spoorweg, want opzettelijk jokken zal hij wel niet willen.
Wij meene ook, dat de ombuiging bij Hoogeveen hoofdzakelijk door de bemoeijing van anderen is
verkregen.
De Heer VAN DER VEEN en VAN HEIDEN hebben, zoo als het hun ook betaamde, voor den spoorweg
gesproken en gewerkt, misschien ook voor de ombuiging, maar de steller der advertentie, wat deze zaak
betreft, had wel een woord van de bemoeijingen der Drentsche Vereeniging tot bevordering van den
aanleg van den spoorweg door ’t Noorden mogen hebben gezegd.
Die Vereeniging heeft in de eerste plaats veel bijgedragen tot verkrijgen van onze lijn.
Als de steller dit niet weet of hem dat vergeten is, weet hij er niet veel van of heeft hij een slecht
geheugen.
Wij eindigen onze opmerkingen met deze:
de Heer VAN DER VEEN aan wiens opregtheid en goeden wil wij gaarne hulde brengen, mist onzes
inziens de bekwaamheid en de kracht om als Volksvertegenwoordiger op te treden en de groote
vraagstukken des tijds en de belangen van Drenthe, die met den dag in getal en gewigt toenemen, naar
behooren te behartigen.
V.
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+ Smilde, 4 Sept. Heden is door kerkeraad en kiescollege uit ’t vroegere vermelde 6tal predikanten het
volgende 3tal geformeerd: Schultze te Roden, Ploos van Amstel te Anjum en Callenbach te Gaastmeer,
en daaruit onmiddellijk benoemd, J.B. Schultze te Roden.

