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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 1888 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

’t Onderstaande zou ik gaarne in uwe courant geplaatst zien: 

Er heerscht hier thans heel wat beweging tegen de aanstaande verkiezing voor één lid van de Tweede 

Kamer. De vorige week heeft de heer mr. Heemskerk in eene openbare vergadering alhier zijn 

politieke meening uiteengezet. Zijne rede had naar mijn oordeel niet veel te betekenen. 

Hij verklaarde zich een tegenstander van de afschaffing van den accijns op zout, doch zoude het 

zout, dat voor den landbouw gebruikt wordt, van belasting willen vrijgesteld hebben. Is zulks thans 

niet het geval? Ik meen toch, dat voor landbouwzout geen accijns wordt betaald. 

Over bezuiniging, waarnaar tegenwoordig in de eerste plaats gestreefd moet worden, werd door hem 

geen woord gerept. Bezuiniging is dringend noodig, want hoe zal er anders een eind komen aan de 

telken jare grootere wordende tekorten in de Staatshuishouding? 

Om hiertoe te geraken zoude ik volledige scheiding van Kerk en Staat willen, inhouding van alle 

kerkelijke en inkrimping van de groote Staatsambtenaartractementen enz. 

Na het hooren der rede van den heer Heemskerk heb ik, en velen met mij, den indruk gekregen, dat 

hij de man niet is, die onze verwarde Staatshuishouding in een betere richting zal helpen sturen. 

Daarom ook hem niet gekozen, doch liever mannen uit den ontwikkelden burgerstand naar ’s lands 

vergaderzaal gezonden. 

Smilde, 22 Febr. ’88. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 FEBRUARI 1888 
 

Publieke verkooping te Smilde. 

Op Woensdag 29 Febr. 1888, 

des avonds te 7 uur, zal, in het Logement “de Nieuwe Veenhoop” te Smilde, de inzet plaats hebben 

van: 

a. Ten verzoeke van de Erven S. COHEN: 

Eene Behuizing, 

straatwegzijde, bewoond door I. en M. COHEN, met Erf, Tuin  en Land (waarbij een perceel Bosch), 

alles staande en gelegen te Smilde, samen groot 79 aren, 95 centiaren, - in perceelen op het terrrein 

afgebakend. 

b. Ten verzoeke van de Erven TJ. L. BOONSTRA: 

Een perceel Bouwland, 

gelegen te Smilde op de plaats achter de Israëlitische Kerk, gemeten op 71 aren, 10 centiaren, op het 

terrein aangewezen. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 24 Febr. Tegenwoordig alle leden uitgezonderd de heeren J. Drenthen en W. van Veen. 

De notulen van ’t verhandelde in de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde: 

1. Ingekomen stukken. 

Deze worden, na voorlezing, voor informatie aangenomen. 

2. Mededeeling door den voorzitter, dat het lid G. de Jonge is overleden, benevens dat door hem, 

namens den Raad, een brief van rouwbeklag aan de familie is gericht, niet twijfelende hiermede in den 

geest der vergadering te hebben gehandeld. 

Verder deelt de voorzitter nog mede, dat door het lid M.A. Hoogerbrugge twee lampen aan de 

gemeente zijn geschonken, welke zullen dienen ter verlichting van de raadszaal. Hij stelt voor deze 

schenking te aanvaarden. Geen der leden heeft daartegen bezwaar, waarop de voorzitter den heer 

Hoogerbrugge bedankt voor het prachtige en doeltreffende cadeau. 

De heer Hoogerbrugge brengt daarop zijn dank aan de vergadering voor het genomen besluit en aan 

den voorzitter voor de hem toegesproken woorden. Hij had zich verplicht geacht, na een verblijf van 

25 jaren in deze gemeente, gedurende welken tijd hij zoo vele blijken van vertrouwen van zijne 

medeburgers en niet minder van den gemeenteraad had ondervond, daarvoor een blijk van 

erkentelijkheid te geven. 
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