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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 MAART 1873 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 20 maart. Tegenwoordig de heeren E.R. Homan, H. van Veen, P. v.d. Veen, Cs. Fledderus, 

J.H. Wind, J. Drenthen, M.A. Hoogerbrugge, en de voorzitter. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Daarna komt in behandeling. 

1. Tweede stemming over het voorstel betreffende de Jonkersbrug, waarover in de laatste vergadering 

de stemmen hebben gestaakt. 

De heer Hoogerbrugge trekt het voorstel in, uithoofde thans de kwestie, die hij door zijn voorstel had 

wenschen te voorkomen, reeds bestaat. 

De voorzitter deelt in hetzelfde gevoelen, doch meent dat het nu op den weg van den Raad ligt, om 

zich per adres tot den Minister te wenden, met verzoek om spoedig uitspraak in de kwestie te doen. 

De heeren v.d. Veen en van Veen ondersteunen het voorstel. 

De heer Hoogerbrugge zal zijn stem aan dat voorstel moeten onthouden, indien er niet op 6 el 

doorvaartswijdte wordt aangedrongen. 

De heer Joffers oordeelt dat het beter was zich tot Gedeputeerde Staten te wenden in plaats van tot den 

Minister. 

Nadat nog eenige leden het woord hadden gevoerd wordt het voorstel met 8 tegen één, die van den 

heer Hoogerbrugge, aangenomen. 

2. Een adres van den hulponderwijzer H. Kammeka te Kloosterveen, om verhooging van tractement, 

of tegen primo April eervol ontslag. 

De voorzitter stelt, namens burg. en weth. voor, het tractement van den adressant met f 75 te 

verhoogen. Daarover wordt het woord gevoerd door de heeren v.d. Veen, Drenthen, Wind, Joffers, 

Hoogerbrugge en den voorzitter. 

Het voorstel wordt daarna met vier tegen vijf stemmen verworpen. Tegen Cs. Fledderus, H. van Veen, 

J. Joffers, J. Drenthen en Hoogerbrugge. 

3. Het voorstel van den heer Hoogerbrugge, om het tractement met f 50 te verhoogen, ’t welk met 

algemeene stemmen, op één na, die van den heer E.R. Homan, wordt aangenomen. 

4. Een adres van den hulponderwijzer Keiner, om tegen primo April eervol ontslag,, dat met 

algemeene stemmen wordt aangenomen. 

5. De posten van overschrijving der begrooting 1872 en 1873, die, zonder discussie, met algem. 

stemmen worden goedgekeurd. 

De voorzitter gevoelt zich gedrongen den heer H. van Veen openlijk zijn dank te betuigen, omdat hij 

de leening, die verscheidene dagen te vergeefs had voorgelegen, alleen had volteekend en zoo bij 

vernieuwing had getoond, de belangen der gemeente met daden te bevorderen. 

Hij had verwacht dat meerdere, naar aanleiding der gevoerde debatten, zouden hebben ingeschreven. 

De voorzitter vraagt of er nog een der leden iets in het belang der gemeente heeft voor te stellen. 

De heer Hoogerbrugge vraagt het woord en geeft te kennen, dat de commissie met hare wijziging, 

betreffende het armwezen, tegen de volgende vergadering hoopt gereed te zijn en verzoekt vervolgens 

of burg. en weth. bij het opmaken van het concept kohier van den hoofdelijken omslag die wijzigingen 

willen toepassen, die in eene vorige vergadering zijn besproken en beaamd. 

De voorzitter geeft een toestemmend antwoord en sluit de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 31 MAART 1873 
 

Aanbesteding. 

Op Dingsdag  8 April 1873, ’s avonds te 8 uur, zal, in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, door J.K. 

HOMAN aldaar, bij enkele inschrijving, worden AANBESTEED: 

Het bouwen van een HUIS en Schuur te Smilde met de levering van alle MATERIALEN, 

Het BESTEK en TEEKENING ligt ter lezing in het bestedingslocaal. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 APRIL 1873 
 
Heden overleed op het alleronverwachts mijne geliefde Echtgenoote HENDRIKJE KARSTENS, in den 

ouderdom van ruim 59 jaren. 

Smilde, 31 Maart 1873.       H. VAN VEEN. 


