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Waarschuwing! 

Het PUBLIEK wordt hierbij GEWAARSCHUWD om geene betalingen te doen aan of zaken te doen 

met de minderjarigen WILLEM en FOLKERT HULST te Smilde. 

Alle gelden aan wijlen den heer H. HULST, in leven Koopman te Smilde, verschuldigd, moeten 

worden betaald aan het kantoor van den Notaris J. VEENHOVEN te Smilde. 

Namens de familie, J. VEENHOVEN, Notaris. 

Ondertrouwd:     H.J. KRAMER en A. OLDENKAMP. 

Smilde, 19 Febr. 1888. 

Eenigste en algemeene kennisgeving. 

Godsdienstoefening 

te Smilde, in “de Veenhoop”, Donderdag 23 Februari, ’s avonds 7 uur. Voorganger Ds. J.D. VAN 

DER VELDEN, Predikant bij de Ned. Ger. Kerk te Buitenpost. 

Smilde, 18 Febr. Gisteravond hield de vereeniging “de Vooruitgang” alhier een openbare 

vergadering, waarin de heer mr. A. Heemskerk, rechter te Amsterdam, zijn politiek standpunt 

ontvouwde. 

Door ongesteldheid van den voorzitter der vereeniging, den heer H.H. Rebenscheidt, nam de heer 

M.A. Hoogerbrugge  het woord en zeide, om het doel der vergadering uiteen te zetten, zeer kort te 

kunnen zijn, aangezien de nieuwsbladen de belanghebbenden voldoende op de hoogte had een 

gehouden, terwijl elk wel wist dat men aan den vooravond der verkiezingen stond, waarbij elke 

strooming op politiek gebied – en deze waren vele, daar ook in deze gemeente drie kiesvereenigingen 

bestaan, elk met haar eigen programma – er naar streeft  om een vertegenwoordiger van haar beginsel 

te kiezen. Dit achtte hij een gunstig teken des tijds, want de kiesvereenigingen bestonden niet om 

tegen elkaar te strijden, maar om naast elkaar te strijden, elk voor haar eigen overtuiging; van daar dat 

deze vereeniging, met haar openbaar gemaakt programma, met open vizier optreedt en verzocht 

dientengevolge aan mr. Heemskerk zijne politieke overtuiging aan te geven. 

Mr. Heemskerk betrad daarna den catheder en zeide dat enkele vragen tot hem gericht waren, welke 

hij bereid was te beantwoorden: 

1. “Uitbreiding van kiesrecht tot de hoofden der gezinnen.” Spreker deinsde terug voor eene nieuwe 

grondwetswijziging, gelijk dat door eene partij op den voorgrond wordt geplaatst. Naar sprekers 

oordeel moet men daar niet te spoedig toe overgaan en hij stelt de vraag: waarom dan het stemrecht 

ook niet aan ongehuwden toegekend? 

2. Oplossing der schoolkwestie in den geest van recht voor allen lacht spreker wel toe. doch hij vreest 

dat men op onoverkomelijke moeilijkheden zoude stuiten. 

3. Leerplicht was wel gewenscht, doch hield gelijken tred met de oplossing der schoolkwestie. 

4. De vorming van enkelvoudige districten kwam spreker zeer gewenscht voor, daar de minderheden 

dan beter werden vertegenwoordigd. 

5. Hervorming van het belastingstelsel was met het oog op het kapitaal in portefeuille billijk, doch 

had ook zijne eigenaardige moeilijkheden. Afschaffing van den accijns op zeep en zout, het laatste 

vooral met het oog op den landbouw, zoude zeer gewenscht zijn. 

6. Herziening der tarieven van in- en uitgaande rechten zoude wel gewenscht en mogelijk en niet 

onbillijk zijn, hoewel de opbrengst der in- en uitgaande rechten in Engeland niet zoo hoog is als men 

opgeeft, aangezien daaronder de belasting op wijn en tabak is inbegrepen. 

7. Beperking van kosten en lasten der defensie. Spreker betreurt het, dat de inrichting der schutterij 

niet beter is, doch merkt op dat de oefeningstijd hier korter is dan in andere landen. 

8. Hervorming en verbetering der sociale wetgeving was een zeer moeilijk punt en men moet 

omzichtig zijn de industrie niet te veel te drukken. 

Nadat de spreker in dien geest ruim een uur het woord had gevoerd, verliet hij het catheder. 

De heer Hoogerbrugge vroeg of iemand van de aanwezigen naar aanleiding van het gesprokene het 

woord wenschte te voeren. Daar niemand zich daartoe aanmeldde, bedankte hij namens de vereenigng 

de heer Heemskerk voor de mededeeling van zijne politieke inzichten en de aanwezigen voor hunne 

betoonde belangstelling. 

Daarna sloot hij de vergadering. 

Zaterdag 25 Febr. a.s. zal dr. Vitus Bruinsma in eene openbare vergadering alhier optreden. 
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