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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 OCTOBER 1882 
 
Smilde, 24 Oct. Een ander arbeider, die met zijne dochter aan het turfkruijen was, zag deze van de 

plank in ’t water vallen. Hij schoot ter hulpe en redde haar, doch viel eenige oogenblikken later zelf 

naar beneden, zoodat ook hij doornat was en eveneens den arbeid moest staken. Hij werd zelfs met 

groote moeite gered. 

Bovensmilde, 23 Oct. Omtrent den brand bij D. v.d. Veen deelt men ons nog de volgende 

bijzonderheden mede. v.d. V. en echtgenoote waren beide bezig op het land en alleen de kinderen 

waren ‘t huis. Men meent, dat daar door het opstokelen van ’t haardvuur den schoorsteen in brand 

deden komen; anderen zeggen, dat zulks buiten hun toedoen gebeurde, doch dit is zeker, dat de 

vlammen met woedend geweld om zich heen grepen en dat het huis in korten tijd in lichten laaijen 

vlam stond. Van den inboedel uit het huis heeft men iets kunnen redden, doch ook dat geredde is 

deerlijk gehavend. Uit de schuur kon men alleen de levende have buiten krijgen; al het overige: 

koren, hooi enz. is verbrand. De inboedel was niet verzekerd en v.d. Veen is voor een goed deel 

geruineerd. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 23 Oct. Alle leden tegenwoordig. Na opening der vergadering worden de notulen van de 

vorige zitting gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Voor informatie worden aangenomen: 

a. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 26 Sept. jl. no. 5 tot af- en 

overschrijving op de gemeente-begrooting voor 1882; en 

b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 6 Oct. jl. 

2. De voorzitter brengt ter tafel: het arrest gewezen den 14den Junij 1882 door het Geregtshof te 

Leeuwarden in zake H.C. Hatzmann, wed. L. Moes, te Hoogersmilde, waarbij is vernietigd het 

vonnis der Arrondissements-Regtbank te Assen van den 16den Mei 1881 en de gemeente is 

veroordeeld tot vergoeding van alle kosten, schade en interessen bij de appellante geleden of nog te 

lijden, en in de kosten der procedure in beide instantiën. –Hij deelt verder mede dat vóór den 28sten 

dezer maand moet worden beslist of van dit arrest al dan niet cassatie zal worden aangeteekend bij 

den Hoogen Raad der Nederlanden, en geeft voorts te kennen dat het dag. bestuur voorstelt in de 

beslissing van het Geregtshof te berusten. 

Na eenige besprekingen wordt zonder stemming alzoo besloten. 

3. Aan de orde is: de behandeling der gemeente-begrooting voor 1883 met het verslag van de 

commissie van onderzoek. Op voorstel des voorzitters wordt met de uitgaven een aanvang gemaakt. 

Hoofdstuk I § 1; de art. 1, 2, 3 en 4 worden onveranderd goedgekeurd. Bij art. 6 letter e van deze 

paragraaf jaaruitgave t.b.v. de architect voor de gemeentewerken, stelt de commissie van onderzoek 

voor om deze post te doen vervallen. 

De voorzitter deelt daarentegen mede, dat door den architect een adres is ingediend houdende 

verzoek om verhooging zijner jaarwedde, en hoewel burg. en weth. dit verzoek niet ondersteunen 

meent hij toch dat dit niet aangaat om een gemeente-ambtenaar, die zijne betrekking tot nu toe naar 

behooren heeft vervuld en op wiens gedrag geene aanmerkingen zijn te maken, eenvoudig te 

ontslaan, immers het gevolg zou zijn wanneer zijne jaarwedde niet op de begrooting werd 

uitgetrokken. 

Na eenige verdere besprekingen wordt, op voorstel van den heer Hoogerbrugge, zonder stemming 

besloten de post onveranderd te laten. 

Daarop worden de overige paragrafen en artikelen van hoofdstuk I zoomede de hoofdstukken II,III, 

IV en V onveranderd goedgekeurd. 

Hoofdstuk VI § 3;  de artt. 1 en 2 worden goedgekeurd, terwijl bij art. 5 “kosten van het stichten van 

eene school te Hijkersmilde, groot f 10.000”, door de commissie wordt voorgesteld om die post te 

laten vallen en de bouwing een jaar uit te stellen. Dit voorstel vindt algemeen bijval terwijl de heer 

Hoogerbrugge zich er ook zeer goed mede vereenigen kan, omdat, naar zijn aanzien, de Hooge 

Regeering er binnen kort toe over zal gaan om de eischen voor den schoolbouw wat lager te stellen, 

uithoofde èn de Minister van Binnenlandsche Zaken èn vele leden van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal hoe langer hoe meer overtuigd schijnen te worden, dat de verbazende sommen gelds, die 

voor het onderwijs worden uitgegeven, op den duur de draagkracht der burgerij zullen te boven 

gaan. 
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