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INGEZONDEN STUKKEN
Kiezers in Drenthe!
Gedurende zestien jaren hebt gij mij uw vertrouwen geschonken: ik zeg u daar dank voor.
Maar kiezers! ik heb nog een woord tot u. – Ik heb steeds getracht te handelen zoo als artikel 82 der
Grondwet het voorschrijft; daar staat: de leden (van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) stemmen,
elk volgens eed en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen. Het woord, dat ik
tot u rigt, betreft derhalve niet mijne uitgebragte stem in die betrekking; maar men heeft een blaam
geworpen op mijne zedelijkheid en daarvan wensch ik mij te zuiveren.
Men heeft mij aangetijgd, dat ik bij de motie van den heer Keuchenius afwezig zou zijn geweest,
dewijl ik naar huis was gegaan om te jagen. Het zou mij leed doen als gij in die meening verkeerdet,
dat ik mijn genoegen had getrokken boven pligtsbetrachting, toen ik afwezig was tijdens een hoogst
gewigtig besluit door de Tweede Kamer werd genomen.
Na de opening der Kamers ben ik uit den Haag teruggekeerd, omdat, na een langdurig verblijf te ’s
Hage gedurende dezer zomer, mijne eigene zaken mijne aanwezigheid te huis dringend vorderden, en
dewijl ik meende dat het vervullen van mijne pligten als hoofd eens huisgezins konde geschieden
zonder te kort te doen aan mijnen burgerpligt. Immers het antwoord op de troonrede plagt in de laatste
jaren geen aanleiding te geven tot ernstige debatten, althans niet tot belangrijke besluiten.
De motie van den heer Keuchenius konde ik dus niet verwachten, en toen ze ter mijner kennis kwam
was het te laat.
Toen ik den Haag verliet, bestond en wist ik de reden, die mij heeft weerhouden om gedurende de
eerste dagen na mijne te huis komst ter jagt te gaan. In die dagen heb ik niet gejaagd.
De veronderstelling, dat ik niet bij de discussie over de motie tegenwoordig ben geweest om te kunnen
jagen, is derhalve onjuist. Ik herhaal: het is geweest om mijne eigene zaken te regelen.
U dit te zeggen kiezers! heb ik mij aan mij zelven verpligt geacht. Ik heb nagelaten dit eerder te doen
om den schijn te vermijden als of ik op eene herkiezing invloed zou willen oefenen.
En hiermede vaartwel!
Smilde, 1 November 1866
Mr. P. van der Veen
Voorspoedig bevallen van een Zoon JOHANNA BARELDS-Wed. H. SIKKENS.
Hoogersmilde, 28 Oct. 1866
BOEKWEITENVEEN. – SMILDE.
Op Dingsdag 13 November 1866, ’s namiddags te twee uur, zullen, in DE NIEUWE VEENHOOP te
Smilde, bij D. DREURSMA, publiek worden verhuurd: 25 bunders VEEN, om te beboekweiten,
gedurende tien jaren, gelegen aan de Witterweg te Smilde, ten verzoeke van den Heer P.J.L. EEKHOUT
te Smilde.
Aanwijzing te bekomen bij G. GERKES aldaar.
Notaris Mr. H. VAN LIER
VERHURING en VERKOOP,
Op Dingsdag 20 November 1866, ’s middags te 3 uur, zullen, ten huize van J. WIND in DE OUDE
VEENHOOP te Smilde, publiek worden verhuurd: p.m. 36 bunder VEEN, om te beboekweiten, gelegen
Zuid-Oostzijde der Hoofdvaart, op de plaats naast BIJNEMA. – Voorts zal, na afloop der verhuring , ’s
avonds te 7 uur, publiek worden verkocht: Een BEHUIZINGE en GROND te Oude Smilde, in gebruik
bij ROELF BISSCHOP aldaar, alles ten verzoeke van den heer E. TONCKENS te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
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Heden overleed, zacht en kalm, mijne geliefde echtgenoot EGBERDINA MARGARETHA HARS, in den
nog jeugdigen ouderdom van ruim 38 jaren, mij nalatende vijf kinderen, allen te jong – ’t jongste is elf
jaar – om haar verlies te beseffen.
Zij was een zorgdragende echtgenoot en mijner kinderen eene tedere moeder.
Smilde, 1 November 1866
J. S. LUXWOLDA

