
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 17 NOVEMBER 1848 
 

Smilde, 16 November 

Heden is hier door eenige kiesbevoegden uit de gemeente Smilde, Norg, Diever, Dwingeloo en 

Vledder eene bijeenkomst gehouden, met als doel om de keuze voor de Eerste en Tweede Kamer der 

Staten-Generaal in die gemeenten voortebereiden. Men heeft besloten ruggespraak te houden met de 
kiesgeregtigden in de onderscheidene gemeenten, en hun medetedelen de Candidaten, op welke 

voorloopig tusschen de bijeengekomenen de meeste stemmen zich hadden vereenigd, met verzoek om 

zich bepaaldelijk door de daartoe te benoemen gecommitteerden te doen vertegenwoordigen in eene 
nadere bijeenkomst in het logement van de wed. Luxwolda, te Smilde, te houden tot het vaststellen der 

keuzen. In die bijeenkomst zijn voorloopig als candidaten genoemd voor de Eerste Kamer dr. H.J. 

Nassau en jhr. mr. H.J.L. van der Wijck, te Assen, en voor de Tweede Kamer mr. J.T. Homan, 
president der regtbank te Assen, mr. Alstorphius Grevelink, regter in dezelfde regtbank, en mr. G.L. 

Kniphorst, notaris te Meppel. De nadere bijeenkomst is bepaald tegen dingsdag den 21 dezer. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 24 NOVEMBER 1848 
 
Smilde, 21 Nov. Heden morgen had alhier de bepaalde bijeenkomst plaats van afgevaardigden uit de 

gemeenten Dwingeloo, Diever, Vledder, Smilde en Norg, teneinde zich definitief te verstaan nopens 
de aanstaande verkiezingen. Na gehouden ruggespraak met de kiezers dier gemeenten, zijn als 

candidaten voor de Eerste Kamer aangenomen Mr. W.J. Tonckens te Meppel en Dr. H.J. Nassau te 

Assen (terwijl de hr. Tonckens van Westervelde in eene vergadering te Norg verzocht had niet in 
aanmerking te komen), en voor de Tweede Kamer mr. J.T. Homan president der arrond. regtbank te 

Assen, met eene meerderheid tegenover mr. P. van der Veen te Smilde. Een algemeen verspreid 

gerucht, alsof de HH.  Homan en Nassau zouden verklaard hebben voor eene eventuele benoeming te 

zullen bedanken, is bij onderzoek gebleken van alle waarheid te zijn ontbloot. Met bescheidenheid en 
vertrouwen worden vorengenoemde personen aan de kiezers in ’t hoofdkiesdistrict te Assen 

aanbevolen. 

____________ 
Den 20 zijn te Smilde in eene  vergadering van bijna alle kiesgeregtigden, onder voorzitting van den 

hr. W. de Vroome, tot kandidaten voor de Eerste Kamer gekozen jhr mr R.H. baron de Vos van 

Steenwijk met 17, en de hr H.H. van Lier , Notaris te Assen, met 20, en voor de Tweede Kamer mr P. 

van der Veen met 31 van de 40 stemmen.  
Den 21 in eene vergadering van eenige gecommitteerde kiezers uit deze en naburige gemeenten 

andere kandidaten verkozen zijnde, besloten de Smilder kiezers den 22, zich aan hunne stemming van 

20 te houden. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 5 DECEMBER 1848 
 
De voorlopige veiling der vaste goederen van de weduwe en erven de Heer Harm Wind, te Smilde, 

gehouden den 29 November 1848, heeft de navolgende uitkomst gehad. Het Herenhuis, de Tuin en 

Boomgaard, benevens Landerijen en Ondergronden op de plaatsen no. 13 en 14 in het 5
de

 Blok, 

noordwestzijde der Hoofdvaart te Smilde, groot ruim 13 Bund. zijn ingezet op f. 5509,00 
Het winkelhuis  en verder de geheele  plaats no. 1 

in het 6
de

 Blok, groot ruim 6 ½ bunders, ingezet op…………………………….f. 2025, 10 

                                                                                                                              _________ 
                                                                                                                               f. 7534,10 

De finale veiling zal plaats hebben op woensdag den  13 December 1848, des avonds 6 uur, ten huize 

van den Heer Johannes Wind te Smilde. 
Bij die gelegenheid zullen tevens worden verkocht: 

drie SMILDINGER PRAMEN met ZEIL en TREIL en alle OPGOED, liggende te Smilde in de van 

Lierswijk, laatst bevaren door de schippers Hendrik Snippe, Berend Rozeboom en Gosem Akkerman. 

Assen, 2 December 1848                                                                             H.H. VAN LIER 


