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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 1888 
 
Bij genoegzame deelneming extra-reis van de  

Stoomboot Smilde-Assen 

op a.s. Woensdag, des avonds te zes uur, en wel naar aanleiding van de vergadering der Synode van 

de Chr. Ger. kerk te Assen. 

Terug van Assen na afloop der rede van den heer Ds. K. VAN GOOR. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1888 
 
Smilde, 14 Aug. Naar men ons mededeelt is gisteravond een half geladen open vaartuig van den 

aannemer Visser gezonken. Men neemt, dat de schuld aan ’t stoombootje Smilde-Assen is te wijten. 

Aanbesteding, 

op Woensdag 22 Augustus, des namiddags één uur, beginnende in het 3e blok, bij de uitmonding der 

Waterleiding naar Veenhuizen, van 

het opschoonen der Waterleidingen in het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de blok van het waterschap 

de Zeven Blokken. 

Smilde, 17 Aug. 1888.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 17 Aug. Tegenwoordig alle leden. 

De waarnemende voorzitter, de heer Sickens, opent de vergadering. De secretaris leest de notulen der 

vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

De voorzitter geeft te kennen, dat er geene stukken zijn ingekomen en stelt voor tot de behandeling 

van het kohier van den hoofdel. omslag, dienst 1888, over te gaan,  doch geeft te kennen, dat hij niet 

tegen openbare behandeling is, gelijk het raadsverslag in de courant van de vorige vergadering zegt. 

De heer Hoogerbrugge vraagt en bekomt het woord en zegt, dat, hetgeen de voorzitter van dat verslag 

zegt, door hem niet is opgemerkt en hij betwijfeld het zeer dat zulks er in staat; in elk geval weet hij, 

dat door hem de voorzitter niet is lastig gevallen; wel heeft hij gezegd in het voorstel van de 

voorzitter te berusten, omdat deze wellicht niet was voorbereid om het kohier in het openbaar te 

behandelen, terwijl bovendien de overtuiging bij hem vaststond, dat het kohier, hetwelk op onware 

grondslagen berust, niet voor openbare behandeling vatbaar was, aangezien, op enkele uitzonderingen 

na, de voorzitter zoude moeten erkennen dat het hem wel bekend is, dat de aangeslagenen niet in 

verhouding  tot hun inkomen betalen, doch dat er, ten einde maar tot het eindcijfer van het kohier te 

komen, geene andere berekening mogelijk was. De voorzitter zal zeker met hem instemmen, dat het 

geene vertrouwbare argumenten zijn om het kohier in het openbaar te verdedigen; de  behandeling 

van dit kohier is niets anders dan eene vergelijking tusschen de aangeslagenen onderling; hij hoopt, 

dat de tijd nog eens mag aanbreken, dat, evenals op andere plaatsen, de belastingschuldigen hun 

inkomen zelve aangeven, dat daarna door de raad wordt gecontroleerd; dan eerst zal de raad de ware  

draagkracht der gemeente kennen en dat is zeer gewenscht, ja meer dan tijd. 

De heer J.W. de Vries zegt, gelijk hij reeds in de vorige vergadering heeft doen uitkomen, een 

voorstander te zijn van openbare behandeling, maar daar hij vreesde dat dit kohier niet met de 

noodige zorg is bewerkt, heeft hij toen ingestemd voor behandeling in comité-generaal; daar reeds in 

de voorige vergadering in dien zin is beslist, geeft hij den voorzitter in overweging over te gaan tot 

behandeling van het kohier. 

De openbare vergadering wordt opgeheven ten 5½ uur. 

Om halfnegen wordt de openbare zitting voortgezet en na eenige wijzigingen het geheele kohier in 

stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen. 
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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1888 
 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 AUGUSTUS 1888 
 

 


