blad 1867l1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 10 SEPTEMBER 1867

INGEZONDEN STUKKEN
De ondergeteekenden, behoorende tot hen, die de candidatuur van Mr. P. van der Veen voorstaan,
noodigen hunne medekiezers uit, om, in weerwil van de aanbevelingen van andere candidaten, die
candidatuur te ondersteunen.
Zij gevoelen zich verpligt eene keuze te voorkomen, die bepaald de strekking heeft om een Ministerie te
bestrijden, dat zich tot nu toe door eene krachtige bevordering van ’s Lands belangen onderscheidende,
getoond heeft zelfstandig zich boven de partijen te kunnen verheffen, en door waarlijk vrijzinnige
beginselen te worden geleid.
Mr. P. van der Veen is een regtschapen en onafhankelijk afgevaardigde, geen partijman. Hij toch heeft
getoond het goede aan te nemen, onverschillig welk Ministerie dit voorstelde.
Aan zulke mannen heeft de Vertegenwoordiging inzonderheid behoefte, wil de Natie eindelijk van den
partijstrijd ontslagen worden.
Daarom zullen de ondergeteekenden stemmen op
Mr. Petrus van der Veen
te Smilde.
Assen, 9 September 1867
Mr. A. Vos.
Mr. J.H. Willinge Tonckens.
Jhr. Mr. G.W.A. van der Wijck.
Mr. J. van der Feltz.
H. Remmelts.
Mr. W. B.S. Boeles.
Mr. A.J. Tonckens.
Mr. E.G. Calson Aberson.
Jhr. D. van der Wijck.
Mr. D.H. Westra.
Jhr. Mr. M.A. de Savornin Lohman.
H. Bakker.
De Heer VAN DER VEEN
is door sommigen niet goed behandeld.
Dat kan wel waarheid wezen, maar is voor rekening van de schuldigen zelf.
Is de Heer VAN DER VEEN een lid der Tweede Kamer zooals Drenthe er een moet zoeken?
Dat is de vraag, door kiezers, het belang der zaak begrijpende, gedaan, en dan is het antwoord: dat is hij
niet.
De Heer VAN DER VEEN heeft nooit invloed in de Tweede Kamer uitgeoefend en dat moeten zelfs zijne
vrienden erkennen.
Om nu, ten genoege van die vrienden, den Heer VAN DER VEEN weder te verkiezen, is veel te veel
gevergd van Kiezers, die begrijpen, dat hunne belangen veel te gewigtig zijn, om op die wijze hunne
stem aan een ander present te doen.
Zulke liefdediensten moet men niet vergen, en die het belang van het algemeen, dat is ook zijn eigen
belang op pligtmatige wijze behartigt, geeft zijne stem niet grootendeels nutteloos weg.
Bijgevolg niet gestemd op den heer VAN DER VEEN, ten gevalle van een ander, maar in ’t waarachtig
belang van ons Land en van Drenthe, de stem gegeven aan den Heer
Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA
HEEREN LANDBOUWERS!
Bij den ondergeteekende is te bekomen beste nieuwe ZEEUWSCHE ZAAIROGGE.
Smilde, 7 Sept. 1867
A.H. ROOSEBOOM

