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Smilde, 3 Febr. Ging de winter dit jaar hier rustig voorbij; hoorde men weinig of niet van 

vechtpartijen en straatschandalen, ’t blijkt nu, dat die stilte niet in den smaak van allen viel. 

Hedennacht werden bij tal van ingezetenen glasruiten verbrijzeld. ’t Is te hopen, dat onze wakkere 

politie de daders moge opsporen die groote schade hebben veroorzaakt. Bij den winkelier J. Cohen 

is b.v. een vrij groote spiegelruit stukgeslagen. Uit de bloedsporen meent men te mogen afleiden, 

dat de vuisten dienst deden als mokers. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 1 Febr. Afwezig de heeren Hoogerbrugge en Homan Kijmmell; de eerste wegens 

afwezigheid en de tweede uithoofde van ziekte. 

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

goedgekeurd. 

1. Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

2. Wordt zonder stemming vastgesteld het eerste suppletoir kohier van den hoofdelijke omslag, 

over 1882, tot een bedrag van f 47.02. 

3. Door burg. en weth. wordt voorgesteld eene vroedvrouw op te roepen tegen eene jaarlijksche 

bezoldiging van f 300; waarvan f 200 komt ten laste der gemeentekas, terwijl f 100 zal worden 

bijgedragen door den alhier gevestigden geneesheer D.H. Fledderus. 

Zonder stemming aangenomen. 

4. De voorzitter geeft te kennen dat het, naar zijne overtuiging, in het belang der gemeente is, dat 

weder wordt overgegaan tot aan de aanstelling van een gemeente-architect. Hij stelt daarom voor te 

besluiten dat aan burg. en weth. magtiging worde verleend tot oproeping van sollicitanten op een 

salaris van f 275 ’s jaars. De heer Sickens kan zich met dit voorstel niet vereenigen en meent ook 

dat verreweg de meeste ingezetenen verheugd waren dat de vorige architect naar Groningen was 

verplaatst. Na eenige verdere besprekingen waaruit blijkt, dat eenige leden zich wel kunnen 

vereenigen met de aanstelling van een architect die tevens een flink werkman is, maar het salaris te 

hoog achten, wijzigt de voorzitter zijn voorstel in zoo verre om het tractement alsdan te bepalen op 

f 200 ’s jaars. 

Bij de daarop gehouden stemming wordt het voorstel aangenomen met vijf tegen vier stemmen; 

tegen de heeren van Veen, Sickens, G. de Jonge en Wessemius. 

5. Aan de orde is: het voorstel van burg. en weth. tot geheele beëindiging van de zaak contra de 

wed. Moes. 

Het concept besluit, door den voorzitter opgemaakt, luidt als volgt en wordt zonder stemming 

vastgesteld: 

De Raad der gemeente Smilde, 

heeft besloten: 

om met H.C. Hatzmann wed. L. Moes zonder beroep, wonende te Hoogersmilde naar aanleiding 

der uitspraak van het Geregtshof te Leeuwarden in dato 14 Junij 1882, aan te gaan en te treffen de 

volgende dading. 

a. De gemeente Smilde zal, dadelijk na de goedkeuring van dit besluit door Gedep. Staten, ter 

vergoeding van alle kosten, schaden en interessen door gemelde H.C. Hatzmann wed. L. Moes, ter 

zake van bij genoemd arrest omschreven onregtmatige daad geleden of tot op dit oogenblik nog 

lijdende, betalen de som van twee honderd gulden, ten effecte alzoo dat door deze uitkeering alle 

gevolgen, voortspruitende uit meergemeld arrest, geheel worden weggenomen en opgeheven; 

b. De gemeente Smilde zal op de grens van het erf van de wed. Moes een dat der gemeente, ter 

afscheiding van ieders eigendom, van af de sloot bijlangs den straatweg tot aan het noordelijk 

zijportaal der school, plaatsen en onderhouden een houten riggelwek ter hoogte van één meter of 

zooals het dagelijksch bestuur zal goedvinden. 

6. Nog is er ingekomen: een adres van het hoofd der school te Hijkersmilde, waarbij deze verzoekt 

dat het salaris van den kweekeling-onderwijzer M. Mulder groot f 7.50 ’s weeks, dat hem voor zijn 

bijstand aan de school te Bovensmilde was toegestaan, te laten behouden nu hij te Hijkersmilde 

werkzaam is – op voorstel van burg. en weth. wordt het verzoek ingewilligd. – Niets meer te 

behandelen zijnde  en geen der leden meer iets hebbende op- of aantemerken wordt de vergadering 

gesloten. 

 


