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Dankbaar roep ik u toe, voor uw juisten blijk en uwe openhartige belijdenis, dat gij de 

noodzakelijkheid hebt ingezien, dat de ware Katholiek, de eerlijke Conservatief en de opregte 

Orthodox in dezen hand aan hand moeten gaan. 

Ik hoop, mijnheer, dat de drie afdeelingen van ons leger het den 31sten Januarij a.s. even helder mogen 

inzien en beseffen, dat een en hetzelfde belang ons toeroept: gij hebt een en dezelfde noden, een en 

denzelfden wensch, doet dus een en dezelfde keus, door gezamenlijk te stemmen op den heer 

mr. B.J. Gratama. 

Want geen der drie afdeelingen kan en mag langer werkeloos nederzitten bij de schoolwet van 1857, 

waardoor zoo vele duizenden in ons vaderland onregt en gemoedsbezwaar worden opgedrongen. 

Geen der drie afdeelingen mag zich langer als onverschillig gedragen bij den ongelijkmatigen census, 

die ons kiesstelsel beheerscht. 

Geen der drie afdeelingen zal ooit bij eene gedeeltelijke uitvoering (in scheiding van Kerk en Staat) 

door de grondwet geheel verzekerd, berusten. 

Geen der drie afdeelingen zal ooit in het Koloniale vraagstuk, maar laat ik afbreken, want waar zoude 

ik eindigen, indien ik alle onbesliste kwestien op politiek gebied met u wilden aanstippen. 

Genoeg, naar mijn bescheiden oordeel, om u te doen beseffen, en elk eerlijk mensch te doen gevoelen, 

dat het oneerlijk zoude zijn, en ontrouw gehandeld zoude wezen, indien wij niet een eigen candidaat 

hadden gesteld, die tegen een anders denkende opwoog, een man, die in het tijdschrift “De Belijdenis”  

zijn program heeft openbaar gemaakt, en daardoor de kiezers in de gelegenheid heeft gesteld te kunnen 

weten, aan wien zij hun mandaat toevertrouwen. 

Dankbaar, omdat gij dan ook in onzen candidaat door de geopenbaarde vrees geen schim, maar een 

wezen erkent. 

Op één punt, dat mag ik niet ontkennen, ben ik onvoldaan, namelijk dat gij uwe candidaten boven de 

onze aanbeveelt, daar gij zelve zult moeten instemmen, dat er honderden kiezers in Drenthe zijn, voor 

wie hun politiek beginsel een gesloten boek is. Wie kan, wie mag zich langer wagen aan eene 

onzekerheid? Wie zich langer blootstellen aan misleiding? 

Of vermoedt gij, mijnheer, dat onze partij reeds vergeten is de smartelijke les, hoe er ook op politiek 

gebied schijn voor wezen wordt aan de man gebragt? 

Wilt gij dus aan Drentsche kiezers een dienst bewijzen, begin dan met van uw candidaat het politiek 

program openbaar te maken, en dan eerst zal het blijken, welke candidaat, de uwe of de onze, in 

verband met Neerland’s historie en in de ware beteekenis van liberaal, de voorkeur verdient. 

Smilde, 23 Januarij 1871. 

Een lid van de kiesvereeniging 

Koning, Bijbel en Vaderland alhier. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Kiezers in Drenthe, Medeburgers van den Staat! 

Bij het lezen van de aanbeveling van den heer Klaas Kok te Diever tot lid van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal kwam dadelijk de gedachte bij mij op: dat is regt. 

Veeltijds toch als particuliere menschen bij elkander zijn wordt er gesproken, dat het “meesters” en 

“doctors” zijn, die afgevaardigd worden, om de gewigtigste belangen of zaken des lands te behartigen 

of te besturen, en niet zelden wordt het wenschelijk geacht, dat meer mannen uit het midden des volks, 

eenvoudig, maar met een helder hoofd en gezond verstand, tot zulke posten werden verkozen; en ziet, 

daar komt nu X ons zulk een man aanwijzen, waarvoor eenige ingezetenen alhier, die den schranderen 

en onafhankelijken K. Kok kennen, hem dankbaar zijn, en alle kiezers oproepen om nu te toonen, dat 

het hun te doen is om door zulke mannen zich te laten vertegenwoordigen, en daarom met 

vrijmoedigheid den heer 

Klaas Kok, 

lid van den raad der gemeente Diever, aanbevelen. 

Smilde, 20 Jan. 1871. 

IJ. 


