
 

 

blad 1865f 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 MEI 1865 
 
++ Smilde, 2 Mei. Gisteren avond hield hier de kiesvereeniging de Eendragt eene vergadering tot het 

stellen van candidaten der Provinciale Staten. Na het goedkeuren van het reglement, nam de Voorzitter, 

de heer Hoogerbrugge, het woord en sprak nagenoeg het volgende: 

- Mijne Heeren! Wij staan gereed om ons regt, laat ik er bijvoegen onzen pligt te vervullen door een 

negental candidaten te stellen voor de opengevallen plaatsen der Provinciale Staten. 

- Het is niet alleen buiten mijne bevoegdheid, maar buiten den geest van eenen vrije verkiezing, dat ik u  

eene lijst van namen zoude voorstellen, waarop ik uw aandacht zoude verzoeken te vestigen. 

- Evenwel vergunt mij, dat ik u een verzoek doe, dat ik u eene opmerking maak. 

- Stelt mannen voor met een gezond verstand, die kunnen zeggen wat ze denken, en met een hart dat 

klopt voor regt en doordrongen is met den geest van vooruitgang. 

- Verschoont ons voor die candidaten, die door ongeschiktheid en onzelfstandigheid door de eene of 

andere rigting op sleeptouw moeten genomen worden en alzoo daardoor vergeleken kunnen worden bij 

eene speelpop, aan welks touwtje het kind trekt. Naar die zijde knikken zij het hoofd. 

- Voor zulke mannen, mijne heeren! is de betrekking te gewigtig. Zij doen niet alleen uitspraak over 

onze zedelijke belangen. Over uw tijdelijken, dat ligt u nog te versch in ’t geheugen om daar bij stil te 

staan. Over uw zedelijken, denkt slechts hoe in de eerstkomende vergadering, door hen de vraag zal 

worden beslist, of er nog eene bede- en dankdag aan Drenthe’s bewoners zal worden verleend. 

-Nog een opmerking, mijne heeren! Ik gevoel het, hoe dat er eene klip voor de Smilder kiezers, onder de 

golven der algemeene ontevredenheid verscholen ligt, namelijk, strandt niet op de tarief-kwestie der 

hoofdvaart – om daardoor mannen voorbij te gaan, op wiens verstand wij prijs moeten stellen, wier 

welsprekendheid wij moeten benijden, op wiens verstand wij prijs moeten stellen, wier welsprekendheid 

wij moeten benijden, wier onvermoeide ijver ons tot voorbeeld strekken kan. 

- Toont Smilder kiezers! dat gij boven alle partijzucht verheven zijt en daardoor waardig een kiezer van 

Nederland en van deze Vereeniging te zijn. 

 

BEURTLUI, SNIKVAARDERS, 

BOOTEN en SCHIPPERS, worden verwittigd, niet meer bij de zoogenaamde Pieter Feijendraai te Smilde 

te betalen, dan 1½ cent voor het afdraaijen van het vonder, op en neer varende, aan L. POLAK aldaar. 

         Assen, 3 Mei 1865 

 

DOOR DE KIESVEREENING 

“DE EENDRAGT” te Smilde, zijn, in hare Vergadering van heden, voor het LIDMAATSCHAP der 

PROVINCIALE STATEN tot CANDIDATEN gesteld, de Heeren: 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

P.J.L. EEKHOUT, 

MR. P. VAN DER VEEN, 

C.W. E. KIJMMELL, 

H. BOOM, 

MR. J. PELINCK, 

MR. W. ALING, 

A.W. WESTRA VAN HOLTHE, 

W. TIMMER 

Smilde den 1 Mei 1865        

         C. HUBENET, 

         Secretaris 


