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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 MEI 1862 
 

INGEZONDEN STUKKEN 
Kiezers in het hoofdkiesdistrict Asen! 

Binnen weinige dagen hebt gij weder eene burgerpligt te vervullen; gij zult ten tweede male naar de 

stembus geroepen worden. 
Voor dat gewigtig oogenblik voor U aanbreekt, wenschen wij U met bescheidenheid een paar vragen te 

doen, namelijk. 

Hebt gij wel eens met ernst nagedacht, waarom de aftreding  van leden der Provinciale Staten plaats 
heeft? 

Hebt gij wel eens overwogen dat zulks enkel en alléén bij de wet bepaald is, om daar waar het nuttig of 

noodzakelijk mogt zijn nieuwe leden in de plaats der aftredende te kiezen, en het Provinciaal Bestuur 
van frissche krachten te voorzien? 

Wat ook ’t antwoord op deze vragen zij, doet gelukkig op dit oogenblik weinig ter zake, want het is nog 

niet te laat! Immers de heer Mr. P. van der Veen te Smilde, behoort onder degenen, die bij de aanstaande 

herstemming op 26 dezer zullen in aanmerking komen. 
Welnu, hij is de man wien gij sedert jaren uw mandaat als lid der 2

e
 Kamer van de Staten Generaal hebt 

toevertrouwd en heeft hij dat vertrouwen ooit beschaamd? ’t Is een man van een open, eerlijk, 

standvastig karakter; hij durft te spreken, daar waar het behoort. 
Hij is uw mandaat als Provinciaal Vertegenwoordiger dubbel waard. 

Gaat dan met ons naar de stembus, en brengen wij eenparig onze stemmen uit op 

Mr. P. van der Veen te Smilde. 

Eenige kiezers, welke hunne stem wenschen uit te brengen, 
volgens hunne overtuiging en niet uit sleur of gewoonte 

 

De dood ontrukte ons heden onze geliefde oudste dochter AALTJE, die naauwelijks den ouderdom van 

17 jaren en 2 maanden had bereikt. 
Kloosterveen, 16 Mei 1862        G. STRABBING. 

          H. TEN CATE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 MEI 1862 
 
+ Smilde, 25 Mei. Ten bewijze, dat ook dezen zomer het gewin der bijen op de klei zeer voordeelig 

gaat, dient het volgende. De Bijenhouder J.B. alhier, heeft bijen op de klei, waarvan een (hoewel de 

overigen ook veel belooven) bovenmate uitmunt; reeds staat dezelve met zes opzetsels en iedere dag 

geeft hij weer bewijzen, dat nog  een zevende van nooden zal zijn. Genoemde bij staat met een touw  

aan eene boom vast gebonden en een persoon is niet in staat denzelven op te beuren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 MEI 1862 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Kiezers! 
Moet Mr. P. van der Veen in de Provinciale Staten gedrongen worden, ten koste van een der aftredende 

leden? Bedenkt wel, dat Z.E. Gestr. ons gelijktijdig te Assen en te ’s Hage niet kan vertegenwoordigen 

en alzoo zijn mandaat maar ten halven zoude kunnen waarnemen? – Zoodanige keuze is niet aan te 
raden. Laat U dus niet misleiden door briefjes en boodschappen van de drijvers en stemt maandag op 

d’aftredende leden:       A. Prins 

        Mr. L. Homan 

        J. Prins 
        O. Hoenderken 

Assen den 24 mei 1862 


