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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 OCTOBER 1874 
 
Smilde, 26 Oct. Hedenmorgen om drie uur ontstond er brand in ’t achterhuis van Frerik Hartsuiker, 

bakker en winkelier te Hoogersmilde. De brand nam zoo spoedig toe, dat de inwoners naauwelijks 

den tijd hadden zich te redden en men dus ook maar zeer weinig van de huismeubels en kleederen 

kon medenemen. Twee koeijen, een jongbeest en een Friesch schaap zijn in de vlammen 

omgekomen. 

‘t Vuur deelde zich al spoedig mede aan het daar naast staande huis van den timmerman Pieter 

Boerhof; men had echter den tijd om daar een groot deel van de huismeubelen, het 

timmergereedschap en al het vee te redden, doch ook dit huis was mede zeer spoedig tot as verbrand. 

De brandspuit was al vroeg op de plaats van ’t onheil aanwezig, maar gebrek aan personeel deed 

haar werkeloos blijven tot bijna alles een prooi der vlammen was geworden. 

De huizen en inboedels waren tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van den brand is niet 

bekend. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 NOVEMBER 1874 
 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 27 Oct. Afwezig de heeren P. Wessemius en Joh. Kijmmell. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter geeft te kennen en door de vergadering wordt voor kennisgeving aangenomen, dat het 

verzoekschrift ter bekoming van subsidie voor eene nieuwe school te Hoogersmilde is verzonden. 

Het procesverbaal van de kas-opneming bij den gemeenteontvanger, loopende tot 7 October jl. en 

sluitende met een voordeelig saldo van f 755.32
5
, wordt aangenomen voor notificatie. 

Ingekomen is eene missive van het burgerlijk armbestuur, houdende verzoek, om, wegens de 

meerdere moeiten en werkzaamheden, het salaris van den directeur van het werkhuis met f 50 te 

verhoogen. 

Hierover voeren eenige heeren het woord, waarop een voorstel van den heer mr. P. van der Veen, 

om geene salaris-verhooging, maar eene gratificatie van f 50 over 1875 aan den directeur toe te 

kennen, met 5 tegen 4 stemmen wordt aangenomen. 

De voorloopige vaststelling van den legger der waterleiding, loopende van het Leem tot Diever, 

wordt door den Raad bekrachtigd. 

Vervolgens worden eenige af- en overschrijvingen, alsmede toevoeging van nieuwe posten aan de 

begrooting 1874, onder nadere toestemming van h.h. Gedeputeerden, goedgekeurd. 

Daarna wordt aan de orde gesteld de gemeentebegrooting voor 1875. De voorzitter verzoekt de 

commissie, waarvan twee heeren ter vergadering aanwezig zijn, daarover rapport te willen 

uitbrengen. Dit geschiedt bij monde van den heer J.H. Wind. Hij verzoekt namens de commissie 

inlichting omtrent de post: kosten voor straatverlichting, welke geraamd is op f 80, terwijl f 60 

toereikende zou zijn, ingevolge de werkelijke uitgaven. 

De voorzitter acht die post niet te hoog; er is ook eene lantaarn bijgekomen. 

De heer Servatius is van hetzelfde gevoelen. 

In stemming gebragt, wordt echter het voorstel van de commissie, om die post met f 20 te 

verminderen, met meerderheid van stemmen aangenomen. 

De voorzitter leest nu de begrooting artikelsgewijs voor; eerst de uitgaven. Bij de post stichting van 

graven, geraamd op f 26, wijst de voorzitter op  het ondoelmatige van de inrigting der begraafplaats 

en dat er niet bekend is, wie graven gekocht heeft en waar die zijn. Er is wel eenigzins door het 

dagelijksch bestuur verbetering aangebragt, door het zetten van nummerpaaltjes, als anderszins, 

maar het is niet in orde. Om uit de verwarring te geraken, zou zijns inziens eene oproeping van 

eigenaren moeten geschieden. 

De heer M.A. Hoogerbrugge is ook met den stand van zaken niet tevreden en wil gaarne verbetering 

hebben. Hij zegt, dat er wel zijn, die graven gekocht, maar niet betaald hebben, en dat de heer P. 

Wessemius wel meer licht over die zaak zou kunnen verspreiden. 

De post wordt onveranderd vastgesteld. 

De post: kosten van kleeding voor de veldwachters f 120, licht de voorzitter toe, daar ze te hoog 

wordt geacht.        
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