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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JUNIJ 1862 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

In de Provinciale Drentsche Courant van de 27sten Mei jl., word ik door eenige Kiezers uitgenoodigd te 

zeggen, of ik al dan niet met tegenzin de betrekking van Lid der Tweede Kamer der Staten Generaal 

waarneem. 
Is deze vraag zóó te verstaan, dat men wil weten of ik bij een herkiezing het lidmaatschap der Tweede 

Kamer weder zou aannemen, dan is mijn antwoord: dat, wanneer ik zwarigheid maakte eene nieuwe 

opdragt aan te nemen ik mij verpligt zou achten, dit vóór den tijd der verkiezing te zeggen.  
           P. VAN DER VEEN 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 JUNIJ 1862 
 

HARDDRAVERIJ TE SMILDE. 

Op aanstaande PINKSTERMAANDAG, gedenkt de ondergeteekende, door Paarden, welke nog geen prijs 

hebben gewonnen en overigens ten genoege der Keurmeesters zijn, te laten VERHARDDRAVEN: 

Tot prijs: Een zwaar ZILVEREN TABAKSKOMFOOR. 
En tot premie: een nette met zwaar ZILVER GEMONTEERDE SIGARENDOOS. 

Aangifte der paarden ’s middags 12 uur. 

Rijding om 2 uur         J.H. WIND 
         Logement DE VEENHOOP 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 JUNIJ 1862 
 

TOPGRAS te SMILDE 

Op Zaturdag den 14 Junij 1862 des nademiddags om vier uur, zal op het land publiek worden verkocht: 

Het TOPGRAS van 5 kampen LAND, gelegen op het Noorden op de Plaats naast MARTEN KLOK te 

Smilde, ten verzoeke van en toebehoorende aan mevrouw de Weduwe TONCKENS, te Westervelde en 
Kinderen. 

         Notaris H.H. VAN LIER 

INGEZONDEN STUKKEN 

Het antwoord, door den heer Mr. P. van der Veen gegeven op de door ons gedane vraag of het gerucht 
waarheid bevatte, dat Z.Ede. voorstelde als met tegenzin de betrekking van lid der Twee Kamer te 

vervullen, heeft ons geenzints bevredigd. Z.Ede. antwoordt hierop, dat hij bij eene vernieuwde keuze, de 

benoeming weder zal aannemen. 
Het is blijkbaar dat Z.Ede. een regtstreektse beantwoording van eene duidelijke vraag ontwijkt. 

Wat moeten wij hieruit afleiden? 

Dit, dat het gerucht waarheid sprak en dus de heer van der Veen de hoogstgewigtige betrekking aan hem 

opgedragen, met tegenzin bekleedt, en alleen wil blijven bekleeden tot dat hij eene andere hem meer 
aangename bediening bekomt. 

Moet het antwoord van den heer v.d. Veen ook invloed bij de kiezers uitoefenen? 

Naar ons inzien, zeer zeker. Wij zijn persoonlijk den heer v.d. Veen, en even als hij, de liberale 
beginselen toegedaan. Maar wij gevoelen tevens de dure pligt en de groote verantwoordelijkheid, die op 

de Kiezers van leden der Tweede Kamer rust. Wij  kiezen een deel van het bestuur van het geheele 

Vaderland. Daartoe onverschilligen of die een tegenzin voor de betrekking hebben af te vaardigen, 

achten wij onverantwoordelijk. 
Wij missen dan allen waarborg, dat die betrekking naar behooren zal worden waargenomen. Daarom 

kiezers, wanneer gij uw stembiljet invult, gedenk het antwoord van den heer van der Veen. Wij zullen 

niet op hem stemmen. 
          Eenige kiezers 

 

 


