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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 20 MAART 1888 
 

 
Na eene kortstondige ziekte overleed heden, tot onze diepe droefheid, onze teeder beminde lieveling 

CLAZINA MARIA JACOBA, in den ouderdom van bijna 6 jaar. 

Smilde, 17 Maart 1888.      J. HOOGERBRUGGE. 

E. HOOGERBRUGGE-WIND. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 MAART 1888 
 

 
Smilde, 20 Maart. Van de 283 personen, die hier op de kiezerslijst zijn geplaatst, zijn heden 244 aan 

de stembus verschenen. Neemt men in aanmerking, dat van die 283 reeds eenigen zijn overleden en 

anderen wegens ziekte werden verhinderd, dan mag gerust worden gezegd, dat hier druk werd 

gestemd. Bovendien waren door de sneeuw sommige wijken zoo goed als geheel onbegaanbaar. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Wij hebben van daag een recht prettigen dag gehad. Zooals u weet, moest er voor het district Wolvega, 

waartoe ook deze gemeente behoort, heden eene herstemming plaats hebben. Wij troffen best weer, 

want hoe warm men ook voor de zaak was, men behoefde toch niet te zweeten (transpireeren). 

De geest was uitmuntend en men bewees elkaar diensten: de gebrekkigen werden geschoven, de zieken 

en zwakken per rijtuig gehaald en thuisgebracht en waren er kiezers, die niet best de pen konden 

voeren, deze werden gratis geholpen. Er heerschte dan ook groote opgewektheid en dat blijkt daaruit 

dan van de 283 kiezers 250 hun burgerplicht vervulden. Door menig briefje heeft Assen ons gesteund. 

Hoe ieder heeft gestemd, dat weten wij niet, doch daar heb ik ook niets mede te maken; dat ligt niet op 

mijn weg als berichtgever. Wel heb ik veel hooren spreken, dat mr. van D. er door kwam; de heer O. 

zoude wel een enkele stem van de radicalen krijgen, maar daar zoude het schoon mede ophouden. 

Door eene enkele dame heb ik nog al tegen mr. van D. hooren opponeeren en ik verzeker u, dat ging er 

kras langs. Toen ik die dame hoorde, m.d.r., dacht ik bij mij zelf: Damas kan in zijne omtrekken wel 

gelijk hebben, als hij beweert, dat niet de heeren, maar de dames het stemrecht moesten bezitten. De 

vrouwtjes zijn bedachtzamer, minder hartstochtelijk en haar hart klopt veel warmer voor alle belangen. 

Ook geloof ik, dat om haar doel te bereiken, hare eigenschappen die van den man verre overtreffen. 

Hoe zoudt gij, m.d.r., er over denken, om, wanneer de Kamer van Honderd compleet is, eens eene 

monster-petitie op touw te zetten, ten doel hebbende aan te dringen op wijziging der kieswet en wel in 

dien geest, dat aan alle leden van het zwakke geslacht boven de 23 jaren het stemrecht worde 

toegekend? 

Naar mijn oordeel werd dan onmiddellijk eene Kamer gekozen, die aan den Atjeh-oorlog een einde 

zoude maken en den accijns op alle levensbenodigdheden zoude afschaffen, zooals op vleesch, zout, 

suiker, thee, enz., in één woord op alles wat de vrouw noodig heeft om echtgenoot en kinderen ferm te 

laten eten. Dat was vooreerst al een mooi ding en wij raakten de belasting op de dienstboden zeker ook 

spoedig kwijt. Wat zou er verder eene verandering in de oorlogskosten komen: het geheele leger 

zouden worden afgeschaft, want geen moeder zou haar kind meer soldaat willen laten worden. Ook het 

onderwijs zoude geheel anders worden ingericht en ik twijfel niet of er zouden keukens aan de scholen 

worden verbonden; dan hield het brengen en halen van kinderen naar en van school ook op en de 

dienstmeisjes leden niet zooveel koude op straat. 

Het is, m.d.r., maar eene vluchtige gedachte, laten we er eens over nadenken; misschien kom ik er later 

op terug. 

Indien dit alles in 1888 tot stand mocht worden gebracht, zouden we dan niet kunnen zeggen: de drie 

8jes maken het dubbel wèl! 

Maar beloof mij, spreek er niet met de garnizoensmannen te Assen over; die zouden het u ten stelligste 

ontraden. Tot later. 

Smilde, 20 maart 1888.           X. 

Smilde- Hondenbelasting. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat, ter Gemeente-

Secretarie, gedurende 14 dagen, te rekenen van en met den 23sten dezer maand, ter inzage zal liggen: 

het Primitief Kohier van de belasting op de Honden, dienst 1888. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


