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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 FEBRUARI 1888 
 
Smilde, 11 Febr. Heden vergaderde de vereeniging “de Vooruitgang” alhier en wel tot het doen 

plaats hebben van herziening van het reglement, tot opmaking van een grostal van candidaten voor 

lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en tot benoeming van een bestuur. 

De commissie in de vorige vergadering benoemd tot het ontwerpen van een concept-reglement 

bracht bij monde van den heer M.A. Hoogerbrugge rapport uit. 

Het reglement werd na uitvoerige discussiën na een 23jarig bestaan naar den geest des tijds in een 

meer bruikbaren vorm gegoten en  het streven der vereeniging wordt in hoofdzaak in de navolgende 

punten aangegeven: 

1. Oplossing der schoolkwestie in den geest van recht voor allen. 

2. Medewerking tot volkomen scheiding van Kerk en Staat. 

3. Uitbreiding van stemrecht tot alle hoofden van gezinnen. 

4. Invoering van leerplicht. 

5. Vorming van enkelvoudige districten, ook in groote steden. 

6. Hervorming van ons belastingstelsel, met dien verstande, dat gestreefd wordt naar eene 

gelijkmatige verdeeling van lasten over de verschillende belastbare voorwerpen en dat eene 

algemeene inkomstenbelasting blijve uitgesloten. 

Afschaffing der accijnzen op de eerste levensbehoeften, b.v. zeep en zout. 

Herziening van onze tarieven van in- en uitgaande rechten met het oog op de handelspolitiek van 

andere rijken. 

7. Beperking van kosten en lasten der defensie, met dien verstande, dat de verdedigbaarheid des 

lands ten volle verzekerd blijft. 

8. Hervorming en verbetering van de sociale wetgeving. 

Na de vaststelling van het reglement werd een grostal opgemaakt van candidaten voor het 

lidmaatschap der Tweede Kamer. Daarop komen voor: mr. A. Heemskerk, rechter te Amsterdam, dr. 

Vitus Bruinsma te Leeuwarden, R.K. Okma te Jutrijp ((Wijmbritseradeel), uit welk drietal a.s. week 

eene keuze zal worden gedaan, nadat bovengenoemde heeren in kennis zijn gesteld met den geest 

van het reglement en hun oordeel daarover schriftelijk is ingewonnen. 

Nadat het bestuur was gemachtigd het gewijzigde reglement aan de goedkeuring van Z.M. den 

Koning te doen onderwerpen en besloten was het 3de punt der agenda wegens het vergevorderde uur 

tot eene volgende vergadering uit te stellen sloot de voorzitter, de heer H.H. Rebenscheidt, de 

vergadering. 

De vereeniging “de Vooruitgang” houdt zich geheel buiten kerkelijk  en godsdienstig terrein, terwijl 

zij de godsdienstige overtuiging van elk eerbiedigt. 

 

Smilde, 13 Febr. Sedert jl. Vrijdagmiddag wordt hier vermist eene twintigjarige dochter van den 

machinist Nonkes, die niet al te wel bij het hoofd is. Daar de ouders met den toestand van Jeltje 

bekend zijn, lieten zij haar nooit zonder opzicht buitenshuis. In een onbewaakt oogenblik wist zij 

echter te ontkomen, zonder dat tot nu toe eenig spoor van haar ontdekt is. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 

20sten Februari a.s. ten kantore van het Waterschap voorliggen: 

1e. De Legger van de Waterschapswerken (14 dagen). 

2e. De Stemlijst, dienst 1888, (8 dagen). 

Smilde, 13 Februari 1888. 

Het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

TE KOOP: 

bij den eigenaar HK. BOONSTRA, Veenhoop te Smilde, eene partij 

Mest, Stroo enz. 


