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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 AUG. 1870 
 
+ Smilde, 29 Julij. Heden werden hier tegelijk twee kinderen uit één huisgezin begraven. Voor eenige 

tijd hadden diezelfde ouders ook reeds een lieveling grafwaarts gebragt, zoodat zij binnen weinige 

dagen drie hunner lievelingen door den dood hebben verloren. Wat het ouderhart onder zulke slagen 

heeft te lijden laat zich gevoelen, niet beschrijven. 

- 30 Julij. Naar men verneemt, heeft de in de loop dezer week gehoudene collecte ten behoeve der 

alhier achtergelatene betrekkingen wier mannen in werkelijke dienst zijn opgeroepen, opgebragt de 

som van f 145. 

+ Smilde, 31 Julij. Hedenmorgen ontving de kerkeraad der Chr. Geref. gemeente alhier het zeer 

verblijdend berigt, dat de beroepen predikant ds. Vellekoop te Beetgum het beroep herwaarts had 

aangenomen. 

RAADSVERGADERING 
Smilde, 29 Julij. Tegenwoordig  de heeren van der Veen, Wessemius, Eekhout, Fledderus, Homan, 

Hoogerbrugge, Joffers, Drenthen, van Veen en Wind. 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergadering wordt aan de orde gesteld een adres 

van eenige ingezetenen te Hijken, gemeente Beilen, houdende verzoek om medewerking tot 

daarstelling van een kunst- of straatweg, loopende van deze gemeente, van af de Leembrug over de 

zoogenaamde Leemdijk door het gehucht Hijken tot naar Beilen. 

De voorzitter stelt voor, adressanten te kennen te geven, dat zij zich in dezen tot den Raad hunner 

gemeente behooren te wenden. (Deze heeft  echter in der tijd besloten tot een straatweg-verbinding 

naar de spoorweg-halt te Halen niet mede te werken.) 

De heer Wessemius zegt, dat zijns inziens deze gemeente belang heeft bij de daarstelling van 

bedoelden weg, en geeft dientengevolge den Raad in overweging, dezerzijds van de belangstelling in 

dien weg te doen blijken. 

De heer Eekhout meent, dat ook de gemeente Beilen  tot de daarstelling van den weg niet ongenegen 

is, maar dat de rigting, die hij nemen zal - naar de halt te Halen of ’t station te Beilen - in dezen de 

twistappel uitmaakt. 

De heer Hoogerbrugge ondersteund de redenering van den heer Wessemius, en meent dat dezerzijds de 

eerste stoot moet worden gegeven, waarom de spreker er op aandringt, dat de Raad zich verklare, of zij 

al dan niet tot medewerking genegen is. Hij stelt daarom voor, dat het dagelijksch Bestuur dezer 

gemeente met dat van Beilen een mondeling onderhoud zal houden. 

Na nog eenige discussien ter dezer zake wordt met algemeene stemmen besloten, met den Raad der 

gemeente Beilen in overleg te treden en dezerzijds zijne belangstelling te kennen geven in het 

daarstellen van een kunst- of straatwegverbinding met de gemeente Beilen, hetzij dan naar de 

spoorweghalt te Halen, of wel langs de Leemdijk naar Beilen. 

De behandeling der adressen wegens de ingekomene bezwaren tegen den hoofdelijken omslag 

geschiedt met gesloten deuren. 

Daarna wordt behandeld het concept tol-tarief, dat door den voorzitter wordt gelezen. 

De heer Eekhout meent, daar volgens het tarief, bij vervoer van veldvruchten géén tol zal geheven 

worden en ’t vervoer van hooi daaraan onderworpen is, in deze heffing eene onbillijkheid te zien en 

wil daarom ook ’t vervoer van hooi met andere voortbrengselen van den landbouw in dezen zien gelijk 

gesteld. 

De heer v.d. Veen ondersteunt - zoo verhoorbaar - de redenering van den vorigen spreker. 

Na nog eenige discussien wordt ’t voorstel van den heer Eekhout met algemeene stemmen 

aangenomen. 

Nog wordt behandelt een voorstel van B. en W. tot af- en overschrijving van posten op de begrooting  

dienst 1870, ’t welk , in omvraag gebragt, met algemeene stemmen aangenomen wordt. 

Eveneens wordt goedgekeurd een voorstel van het burgerlijk armbestuur, tot af- en overschrijving op 

de begrooting dienst 1870. 

Nog wordt op voorstel van den voorzitter de post voor geneeskundige behandeling van onvermogende 

zieken, groot f 300, bij acclamatie gebragt op f 600, en wordt de som voor het vergrooten der school te 

Hijkersmilde tot f 847 opgevoerd. 

Na nog eenige discussien wordt de vergadering gesloten. 


