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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 JULIJ 1865 
 

De BURGEMEESTER der Gemeente Smilde, 

maakt door dezen bekend, dat de PASSAGE MET RIJTUIGEN over de HELLINGBRUG alhier, wegens ’t 

gevaar daarvan, tot nadere bekendmaking zal zijn 

gestremd. 

Smilde, 14 Julij 1865       De Burgemeester voornd., 

         VAN RIESEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 JULIJ 1865 
 
++ Smilde, 19 Julij. 102 kiezers zijn opgekomen; de heer J.H. Wind erlangde 56 stemmen en werd dus 

met volstrekte meerderheid herkozen; daarna verkregen de volgende heeren de meeste stemmen: P.J.L. 

Eekhout 50, E. Tonckens, 45, M.A. Hoogerbrugge 27, Mr. P. van der Veen 26, N.E. Servatius 26, zoodat  

tusschen deze 5 heeren eene herstemming moet plaats hebben. De heer J. Joffers erlangde 16, E. Homan 

14, P. Datama 13 en vele anderen een minder aantal stemmen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 JULIJ 1865 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Aan den steller van het stuk over de kiesvereeniging “de Goliathine”  te Smilde. 

’t Spreekwoord zegt: dromen zijn bedrog, maar mijne oogen hebben het gezien en mijne ooren hebben 

het gehoord, dat dit gezegde ook al slechts bij benadering den toets der waarheid kan doorstaan. Gij hadt 

uit uw fantastischen droom medegedeeld, dat de op de vleugelen des winds daargestelde Vereeniging 

“de Goliathine”, welke 50 leden telde, op den 18 Julij ll. in het kiezersstrijdperk met triumf zoude 

zegevieren, om daarna met een zegewagen, bespannen met twee witte rossen, als zoodanig den volke te 

worden voorgesteld. De strijd is gestreden, de magtelooze Vereeniging “de Eendragt” heeft haar roem 

behouden en van uw droom is alleen het laatste verwezenlijkt. 

De luister dier gebeurtenis naar eisch te schetsen, daartoe is geen pen in staat. Verschoon dus de flaauwe 

schets, die de teruggave dier gebeurtenis door de pers aan de vergetelheid ontrukt. Op den avond van 

heden was ’t programma van den te houden optogt gereed: de mirakuleuze deuren van eene 

boerenschuur werden geopend en de zegewagen stond als in een toverslag voor de zoogenaamde 

Polakkenbrug. In feestgewaad gedoscht besteeg daar de vertegenwoordiger van het geslagte zwijn, met 

zijn adjudant en gevolg, onder daverend hoerah! den zegewagen, en terwijl hij zijne trawanten tot 

activiteit aanspoorde, zette de trein zich langzaam in beweging. ’t Doel was opsporing en aanhouding 

van de 49 ontrouw geworden zijnde leden der kiesvereniging “de Goliathine”. Men had uit voorzorg, om 

ook van anderen inlichtingen omtrent hun verblijf te kunnen bekomen, op een daartoe ingerigte plank 

aan beide zijden de woorden gesteld: ”waar zijn de 49? “. De adjudant hield een brandende lantaarn in 

zijn hand, ten einde beter in de opsporing der 49 ontrouwen te slagen. Op verschillende plaatsen zoowel 

langs den weg als in woningen werden verkenningen gedaan, doch alles bleef vruchteloos, en om het 

leed en hartzeer van den vertegenwoordiger van het geslagte zwijn eenigzins te leeningen, bragt men al 

dansende op de Polakkenbrug deze daarna eene serenade. Waar of de 49 ontrouwen zich schuil houden 

en of er eene nieuwe poging tot opsporing zal in het werk gesteld worden, is onbekend aan 

          een ooggetuige. 

Smilde, 20 Julij 1865 

KIEZERS IN DE GEMEENTE 

SMILDE! 

De ondergeteekende, verpligt veeltijds van zijne woonplaats afwezig te zijn, kan hierdoor de betrekking 

van LID van den GEMEENTERAAD niet behoorlijk waarnemen, en verzoekt U, bij de aanstaande 

herstemming geene stemmen op hem uit te brengen. 

          P. VAN DER VEEN 


