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INGEZONDEN STUKKEN
EEN WOORD
van de Kiesvereeniging: “Koning, Bijbel en Vaderland” aan hare politieke en godsdienstige
geestverwanten in Drenthe.
God te vreezen en den Koning te eeren, dat is, medekiezers! onze dure verplichting, maar tevens eene
aangenaame taak. Op den 22 Januarij a.s. mag ook onze roeping gewichtig en veelbeteekenend heeten.
Vergeet het niet, medekiezers! het zijn Gods weldaden en zegeningen, die ons in dien stand der
maatschappij hebben geplaatst, waaraan het stemrecht verbonden is. Er licht dus eene dure
verantwoording op elken kiezer, welk gebruik hij van dat stemrecht maakt, of hij het aanwendt om het
radicalisme en egoïsme te voeden en te versterken, of tot eere Gods en tot heil van Koning en Vaderland.
Vele zijn de strikken en beproevingen waaraan gij bloot staat, door een gedeelte van de Nederlandsche
pers gespannen en uitgelokt. Verschoon ons, dat wij de leugenachtige Nieuwe Rotterdammer, noch het
radicale Handelsblad, noch de eenzijdige, egoïstische Drentsche papegaai in hare vertoogen noch
bestrijden, noch wederleggen.
Maar laat het u genoeg zijn, dat wij u wijzen op woorden van mannen als de Hoogleeraren Vrede en Buijs,
den 6 Januarij uitgesproken en tot opschrift dragende:
“De Minister van Zuijlen van de grootste blaam gezuiverd.”
Wij hebben u met bedachtzaamheid gewezen op mannen, die niet aangestoken zijn door het orthodoxisme
en dus die besmettelijke melaatschheid (het veroordeel van velen) niet tot blaam kan dienen.
Laat het u genoeg zijn, medekiezers! dat wij u wijzen op de woorden, door onzen geëerbiedigden Vorst
zelven gesproken en aldus luidende: “Ik blijf mijn ongekrenkt vertrouwen aan dit Ministerie schenken.”
Doch luistert niet alleen naar zijne woorden, maar let ook op zijne daden.
Of is het niet diezelfde geliefde Vorst, die bij de overstrooming van Maas en Waal zijn eigen leven
waagde, zijn goud en zilver veil had, om zijne in nood verkeerende onderdanen te redden, te verkwikken,
te vertroosten?
En nu spreekt diezelfde Vorst tot ons kiezers: “Maakt mij het regeeren mogelijk.”
En dit kunnen wij, indien wij mannen afvaardigen, die dit Ministerie helpen schragen, waardoor het de
Koning mogelijk blijft te regeeren.
Die edele taak en dat groote doel kunnen wij allen bevorderen, bereiken, indien wij, kiezers! op 22
Januarij a.s. eenparig onze stem uitbrengen op de heeren:
B.J. Gratama,
Hoogleeraar te Groningen,
en
D.Th. Notten,
Burgemeester te Ruinen.
Wij vermoeden, dat die poging door velen, en wellicht nog door enkelen onzer geestverwanten, vermetel
en dwaas zal worden genoemd. Dit zoude zoo zijn, indien wij niet op hoogeren zegen rekenden, indien wij
wanhoopten aan de overgebleven godsvrucht en vrijheidszin van de Drentsche kiezers.
Laat de algemeene opkomst, op 22 Januarij a.s., van onze geestverwanten het teeken zijn, dat onze leus is:
“Ora et Labora! (Bidt en Werkt)”
Dat zal het bewijs leveren, dat God de werkzame hand zegent.
Dat zal ons van de blaam zuiveren, dat wij een lijdelijk beginsel zijn toegedaan.
Dat zal een spoorslag zijn, dat het Judas-loon, uit de handen van het radicalisme ontvangen, zal moeten
worden weggeworpen, onder den uitroep:
“Ik ben een ontrouwe egoïst.”
Dat zal de scheiding bevorderen tusschen het ware en valsche Christendom.
Dat zal het kenmerk openbaren van de ware en valsche vrienden van het huis van Oranje.
Dit althans is het radicale middel, dat Nederland tot zijn ouden roem terugkeert en zijne ware vrijheid
bevestigd ziet.
Kiezers! toont het op 22 Januarij a.s., dat gij uwe roeping gevoelt en uwe burgerlijke en Christelijke
plichten kent, door uwe stem uit te brengen op de heeren:
B.J. Gratama, Hoogleeraar te Groeningen ,
en D.Th. Notten, Burgemeester te Ruinen.
Smilde, 16 Januarij 1868.
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