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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 FEBRUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 4 Febr. Heden had hier een aandoenlijke plegtigheid plaats. De Donderdag jl. zoo treurig 

aan haar einde gekomen zijnde jongedochter Geertje Hulst werd naar hare laatste rustplaats gebragt. 

Een 40tal jongelingen en meisjes sloot zich bij de familie en andere deelnemers in de treurige 

gebeurtenis aan en volgde haar, die als eene bloem des velds was afgesneden, naar het graf. De 

begrafenis verrigt zijnde, begaf de stoet zich in de kerk. Daar had zich reeds eene groote menigte 

verzameld om te hooren, wat onze geachte predikant ds. Moquette bij deze indrukwekkende 

gebeurtenis tot de familie en belangstellenden zou spreken. Had hij laatstleden Zondag in de 

voormiddag-godsdienstoefening de gemeente reeds bij die treurige gebeurtenis bepaald, naar 

aanleiding van de woorden van den profeet tot Hiskia gesproken: Bereid uw huis, want gij zult 

sterven en niet leven, thans bepaalde hij de aanwezigen in het bijzonder bij de opwekking van 

Lazarus. Indrukwekkend was deze toespraak en de aandoening der hoorders belette bijna het 

uitvoeren van het gezang waarmede deze plegtigheid werd besloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 FEBRUARIJ 1873 
 

Raadsvergadering 
Smilde, 4 Febr. Tegenwoordig de heeren: N.E. Servatius, M.A. Hoogerbrugge, E.R. Homan, H. van Veen, J.H. 

Wind, J. Drenthe, J. Joffers en de voorzitter. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Punten van behandeling: 

1. De gemeentelijke begrooting over 1873. 

Nadat de voorzitter de geleidende missive van Gedeputeerde Staten had voorgelezen, uit welke bleek dat door 

deze één wijziging in de begrooting was voorgesteld, die met algemeene stemmen werd aangenomen, vroeg 

den voorzitter of iemand iets in het belang der gemeente had voor te stellen. 

De heer Hoogerbrugge vroeg en bekwam daarop het woord. Hij zeide, dat in de laatste dagen zijn aandacht was 

gevestigd op eene kwestie, die hij hier evenwel niet ter sprake bragt, om door den Raad te worden uitgemaakt, 

maar alleen om de vraag beantwoord te zien: mag de Raad van Smilde zich bij die kwestie lijdelijk houden? 

Hij had het oog op de kwestie van de doorvaartswijdte der kunstwerken op de Hoofdvaart, die thans door het 

daarstellen der Jonkersbrug locaal was geworden. Zag zij op het doel van de daarstelling van het Noord-

Willemskanaal, om Groningen en omstreken langs de Smilde een korteren uitweg naar zee te verschaffen, dan 

was het voor de Smilde van het grootste belang en voor den Raad de duurste pligt, alles aan te wenden wat in 

hun vermogen was, om de doorvaartswijdte op de Hoofdvaart, even als op het Noord-Willemskanaal, op 6 

meters te krijgen en dien ten gevolge stelde hij voor, een adres, uitgaande van den Gemeenteraad te Smilde, aan 

Gedeputeerde Staten te zenden, waarin met de meeste klem wordt aangedrongen, dat Gedeputeerde Staten niets 

onbeproefd laten, om, kan het zijn bij minnelijke schikking, de Jonkersbrug op 6 meter doorvaartswijdte te 

brengen. 

De voorzitter gaf met warmte zijn adhaesie aan het voorstel en lichtte de wenschelijkheid nog nader toe. 

De heer Servatius betuigde eveneens zijn instemming en zag er gaarne in opgenomen het wenschelijke dat 

Gedeputeerde Staten die kunstwerken op de Hoofdvaart, die nog bij particulieren waren, overnamen. 

De heer J. Drenthe wilde ook trachten, overal 6 meter doorvaart te verkrijgen. De heer H. van Veen bestreed het 

voorstel krachtig, omdat Gedeputeerde Staten ruimschoots in de gelegenheid waren geweest, op billijke 

voorwaarde in minnelijke schikking met het Veenschap of onderhoudspligtigen te komen, en waren 

Gedeputeerde Staten in hun regt, om 6 meter doorvaart te eischen, dan hadden zij geen minnelijke schikking 

behoeven voor te stellen. 

De heeren J.H. Wind, J. Joffers en E.R. Homan sloten zich bij den heer van Veen aan. 

De voorzitter en de heer Hoogerbrugge deden andermaal uitkomen, dat het hier niet gold of er zes meter 

doorvaart door Gedeputeerden geeischt konden worden, maar, om zonder kwestie, door minnelijke schikking, 

ware het mogelijk, 6 meter doorvaart te verkrijgen. 

De heer Hoogerbrugge deed den heer H. van Veen nog opmerken, dat het bij hem er noch niet in wilde, dat de 

betoonde bereidwilligheid van Gedeputeerde Staten een blijk was van magteloosheid. Eerder deed het hem 

denken, dat de Jacob’s, wier harten iets warmer voor de Jozef’s klopten, nog niet waren uitgestorven. 

Nadat de voorzitter het voorstel nogmaals had aanbevolen, kwam de stemming. 

Vóór stemden de heeren J. Drenthe, M.A. Hoogerbrugge, N.E. Servatius en de voorzitter. 

Tegen de heeren H. van Veen, J.H. Wind, J. Joffers en E.R. Homan. 

Daar de stemmen staakten is dit voorstel tot een volgende vergadering aangehouden. 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter  de vergadering. 


