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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 SEPTEMBER 1881 
 
Smilde, 18 Sept. ’t Aardappeldelven is hier in vollen gang. De grond levert veel, bij sommigen 

driemaal zooveel als ’t vorige jaar. Voor de fabrieken blijft er dit jaar dus nog wel over. Is er in de 

laatste dagen nog een commissionair bijgekomen en wel voor een Hollandsche aardappel-

meelfabriek, toch blijven de agenten van den heer Scholten nog de hoogste prijzen besteden. ’t Is te 

hopen, dat er op dit gebied niet te veel concurrentie komt, opdat ieder arbeider eens tot in ’t voorjaar 

van het hoofdvoedingsmiddel kan profiteeren. Niet alleen op ’t land, ook te water is thans veel 

beweging. Voor en na komen hier geheele ladingen stratendrek. Deze mestsoort voldoet uitstekend 

en komt hier telken jare meer in gebruik. ’t Schijnt dat de turf in Holland nu ook wat meer gewild is, 

dan voor eenigen tijd. Althans varen tegenwoordig meerdere schepen, met veen bevracht, naar ’t 

Zuiden. Gelukkig voor schepen en booten is de waterstand, tengevolge der gevallen regens nog al 

tamelijk hoog, anders konden de schippers wel eens veel belemmering ondervinden. Gaat men hier 

en daar wat slatten, dat zeer langzaam helpt, de groote kwaal, algemeene ondiepte, wordt niet 

verholpen. ’t Is voor onze kolonie te wenschen, dat hoogere autoriteiten dit eens voor goed inzien en 

de zaak zoodanig regelen, dat ook wij ons in een goed kanaal mogen verheugen. De boonen, die 

slecht rijp werden, krijgen nu wat beter weer en de laatste appelen en peren worden geplukt. Dit 

plukken geschiedt niet altijd door den eigenaar, zoodat het wel eens aanleiding geeft tot zeer 

kluchtige tooneelen, die sommigen zeer bedenkelijke gezigten doet zetten, bij anderen de 

lachspieren niet weinig in beweging brengt. Van inbraken met diefstal, zooals in andere plaatsen, 

hoort men hier thans niet. Ieder is bezig zijn wintervoorraad op te leggen en hoopt die in de korte 

dagen, die komen zullen, rustig met de zijnen te verorberen. 
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WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1881 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 19 Sept. Afwezig de heer Hoogerbrugge. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd 

vastgesteld. 

Een schrijven van den heer van Veen, dat hij wegens gevorderden leeftijd de herbenoeming tot 

wethouder niet aanneemt, wordt voor informatie aangenomen. 

Een adres van de hoofdonderwijzer J.M. ten Hoor te Hijkersmilde waarin deze eene vergoeding 

verzoekt voor zijne meerdere en zwaardere werkzaamheden tijdens de jongste vacature van 

hulpondwijzer aan zijne school, wordt, op voorstel des voorzitters, in handen gesteld van 

burgemeester en wethouders om praeadvies. 

Aan de orde is de benoeming van een wethouder in plaats van den heer H. van Veen. 

De uitslag van de eerste stemming is als volgt: 

de heeren J. Homan Kijmmell 4 en en H.P. Sickens 2 stemmen, terwijl de heeren M.A. 

Hoogerbrugge, H. van Veen, J.H. Wind en P. Wessemius ieder 1 stem verkrijgen. 

De uitslag van de daaropvolgende tweede vrije stemming is als volgt: 

de heeren J. Homan Kijmmell 4 en H.P. Sickens 3 stemmen, terwijl op de heeren M.A. 

Hoogerbrugge, H. van Veen en P. Wessemius ieder 1 stem is uitgebragt. 

Daarna heeft er eene herstemming plaats tusschen de Heeren J. Homan Kijmmell en H.P. Sickens, 

waarvan de uitslag is als volgt: 

de heer H.P. Sickens ontvangt 5 en de heer J. Homan Kijmmell 3 stemmen, terwijl 2 briefjes in 

blanco waren. 

De heer Sickens, alzoo tot wethouder benoemd zijnde, verklaart die betrekking te aanvaarden, onder 

dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouwen. 

De voorzitter wenscht den heer Sickens met zijne benoeming geluk en rigt voorts een woord van 

dank tot den afgetreden wethouder van Veen voor getrouwe behartiging der gemeente-belangen 

gedurende den tijd dat hij zitting had in het collegie van dagelijksch bestuur. 

De heer van Veen deelt daarna mede, dat hij nu ook bedankt als ambtenaar van den burgerlijken 

stand, waarna, op voorstel des voorzitters, dadelijk wordt overgegaan tot eene nieuwe keuze. De 

uitslag van de gehouden stemming is dat op den heer H.P. Sickens zijn uitgebragt 8 stemmen, terwijl 

de heeren P. Wessemius en J.H. Wind ieder 1 stem verkregen. De heer Sickens, alzoo tot ambtenaar 

van den burgerlijken stand benoemd zijnde, verklaart ook deze betrekking te zullen aanvaarden. 
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