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SMILDE, 22 April. Gister is hier op twee verschillende plaatsen brand ontstaan. De eene in eene 

schoorsteen van het burgerlijk werkhuis, die door spoedig aangebragte hulp zeer kort na haar begin 

werd gebluscht. De andere was in het Eekhoutsveld en kreeg een kwaadaardig karakter. Het betrof 

eene groote hoeveelheid heide, die door het vernielend element werd aangetast, o.a. van den 

koopman J. van Esso, waarvan de schade op meer dan f 200 door hem wordt geschat., De brand heeft 

zich ook medegedeeld aan het Bosch van de heeren van Lier te Assen en J. Bakker alhier, waaraan 

insgelijks veel nadeel is toegebragt, ingevolge ingewonnen informatiën. De oorzaak is onbekend. 
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Ondertrouwd: 

G. RAAK 

en 

J. ULEHAKE. 

Tolbert, 

Hoogersmilde, 24 April 1875. 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 24 April. Afwezig de heeren mr. P. van der Veen en P. Wessemius. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd. 

Eenige ingekomen stukken, waaronder het berigt van den heer H.H. Rebenscheydt, dat hij de 

benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur aanneemt, de kennisgevingen van de heeren mr. L. 

Kijmmell en C.L. van Ysendijk, dat zij voor de benoeming tot lid der plaatselijke schoolcommissie 

bedanken, en het schrijven van den heer W.S. van Buuren, dat hij laatsgemelde betrekking aanneemt, 

worden voor kennisgeving aangenomen. 

Daarna geeft de voorzitter  het woord aan den heer Hoogerbrugge, die het gevraagd heeft. 

De heer Hoogerbrugge legt alsnu aan den Raad over het beredeneerd verslag van den toestand van 

het lager onderwijs over 1874, met de memorie van bezwaren door den voorzitter tegen dat verslag 

gemaakt, welke stukken den 9den Maart l.l. aan de schoolcommissie zijn teruggezonden. Hij vraagt 

en verkrijgt vergunning om, als lid der schoolkommissie,  zijne bedenkingen tegen de memorie den 

Raad kenbaar te maken en leest een door hem opgemaakt stuk voor. 

In dit stuk worden enkele punten van des voorzitters memorie toegelicht en wederlegd, o.a. wordt als 

reden, waarom niet is opgegeven het aantal kinderen uit andere gemeenten die hier ter school gaan, 

aangevoerd, dat, daar door het tijdelijk sluiten der school te Norgervaart dit in hoofdzaak betrekking 

had op Bovensmilde, de commissie dus gemeend heeft dit met stilzwijgen te kunnen voorbijgaan. 

Verder verklaart de heer Hoogerbrugge de beschuldiging als zoude door de commissie geen 

toelatingsexamens zijn afgenomen van de leerlingen die van de avondschool wenschten gebruik te 

maken, althans wat Hooger- en Hijkersmilde betreft, voor onwaar. En hoewel hij het wenschelijk 

acht dat de verslagen in het vervolg naauwkeuriger en vollediger worden opgemaakt dan tot nog toe 

het geval was (daar de verslagen van vorige jaren geen noemenswaardig verschil met dit opleveren), 

is hij van oordeel, dat, ware de memorie in een anderen geest gesteld geweest, dan voorzeker zou de 

commissie zich de wenken ten nutte gemaakt hebben, terwijl ze nu, naar zijne meening, niet weinig 

heeft bijgedragen dat de meeste leden hun mandaat hebben nedergelegd. 

Het doet den voorzitter genoegen, dat de heer Hoogerbrugge zich verantwoord en het voorbeeld 

zijner mededelen niet gevolgd heeft in het nemen van ontslag, maar moet erkennen, dat hij, na het 

gehoorde, geen enkel bezwaar tegen het verslag kan terugnemen. Hij bespreekt vervolgens eenig dier 

bezwaren en verdedigd ze. Wat verder den geest der morie betreft, meent spreker dat er wel een 

eenigzins scherpe toon noodig was, omdat men hier (zooals ook de heer Hoogerbrugge erkent) met 

den “ouden sleur” te doen heeft, die reeds te lang de overhand gehad heeft. 
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