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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 AUGUSTUS 1864 
 
+ Smilde, 24 Aug. Heden avond hadden een aanzienlijk getal kiezers zich vereenigd, ten einde te 

overwegen wat te doen, om tot nut van deze Provincie in ’t algemeen en voor deze gemeente in ’t 
bijzonder, werkzaam te zijn. De heer M.A. Hoogerbrugge nam voorloopig het voorzitterschap op zich, 

en wees in een kernachtige rede, welke blijkbaar indruk  op de gansche vergadering maakte, op de 

goede spreuk onzer vaderen, nl.: “Eendragt maakt magt” en betoogde met de zelfde welsprekendheid, 
dat wie de belangen van dit gewest en deze gemeente beoogden, hunnen schreden dienden te zetten op 

den weg welke leidt om in hooge en lage besturen steeds mannen te kiezen hun mandaat waardig 

waren, en onder de eerste schreden op dien weg, rekende hij het nuttig, een kiesvereeniging op te 

rigten. Eenparig werd dit voorstel beaamd, en de 25 aanwezige leden vereenigden zich tot die 
Kiesvereeniging die de naam van “Eendragt” gegeven werd. Tot het kiezen van een bestuur 

overgegaan, bekwam de heer M. A. Hoogerbrugge 24, de heer C.W.E. Kijmmell 18 en de heer C. 

Hubenet 12 stemmen. Daarop nam de heer M.A. Hoogerbrugge het woord, en, zigtbaar getroffen, 
bedankte hij zijne mede leden, voor het vertrouwen  hem geschonken. Rekende op hunne verdere 

welwillendheid en medewerking zoude hij deze betrekking aanvaarden, met de verzekering, dat hij 

zoo veel in hem was, alles zoude aanwenden tot bloei dezer vereeniging, en hoewel de vereeniging de 

spreuk van “Eendragt” voerde, gevoelde hij zich genoopt te moeten aandringen, hoe uiteenloopend de 
gevoelens ook mogten zijn, dien te openbaren, daar hij  bewust was, dat opregtheid en openhartigheid 

de eenige weg was tot “eendragt”. Hierop werden de discussiën geopend over de beide candidaten; 

niemand vroeg daarover het woord, de President vermeende dat het hem dan vergund was te spreken, 
en met warmte, ernst en aandrang beval hij de candidatuur van den heer Mr. L.O. Gratama aan, maar 

voegde er bij, dat, zoo er waren die een ander candidaat waren toegedaan, het hem aangenaam zoude 

zijn indien ook zij dien candidaat noemden …. daar dit zoude kunnen leiden, om niet slechts anderer 
maar ook zijne eigen keuze gewijzigd te zien. Niemand vroeg daarop het woord, en bij stemming 

bleek, dat de heer Gratama 23 en de heer Dibbits 2 stemmen bekwam – alzoo werd de heer Gratama 

tot candidaat gesteld. 

Hierop bedankte de President voor het vele, dat reeds door deze vereeniging was verrigt, maar zeide, 
dat, indien men nu aanstaande zaturdag niet naar de stembus ging en anderen daar toe niet 

aanmoedigde, er niets was verrigt, want dat een halve maatregel tot niets leidde. Hierop sloot de 

president de vergadering en het leve de President! klonk van alle zijden. Reeds vernemen wij, dat het 
getal leden aanzienlijk is toegenomen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 AUGUSTUS 1864 
 

Assen, 29 Augustus 

Bij de heden plaats gehad hebbende opening der stembriefjes (zaturdag ingeleverd) voor de 

herstemming tusschen de heeren Mr. L. Oldenhuis Gratama en Mr. J.D. Dibbits, ter verkiezing van 

een lid voor de Provinciale Staten, in plaats van den heer Nijenhuis, onlangs overleden, is gebleken dat 
er waren in gekomen 722 stembriefjes, van onwaarde 4. Hiervan bekwam de heer Gratama 362, de 

heer Dibbits 360 stemmen, zoodat eerstgenoemde tot lid der Staten gekozen is. 

Ziehier de stemming per gemeente: 

  
Gemeente kiezers ingeleverde biljetten 

Anlo  83   28 
Assen   181   124 

Beilen   108   67 

Borger   90   83 
Diever   59   21 

Dwingeloo  77   32 

Eelde   36   12 

Gasselte  69   20 
Gieten   43   22 

Norg   69   10 

Odoorn  25   15 
 

Gemeente kiezers ingeleverde biljetten 

Peize   39   26 
Roden   51   23 

Rolde   66   34 

Smilde   129   88 
Vledder  36   11 

Vries   53   22 

Westerbork  37   33 

Zuidlaren  89    56 
totaal   1350   727 

Er zijn alzoo te huis gebleven 623 kiezers. 


