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DONDERDAG 18 MEI 1882

DE VEENSCHAPPEN.
Den heer M.A. Hoogerbrugge.
Wij hopen van harte, geachte heer ! dat gij gelijk hebt en wij ongelijk hebben. Gij kent de ingelanden
van de beide veenschappen te Smilde beter dan wij.
Zoo zij tot eenstemmigheid zijn te brengen, niets zou eenvoudiger zijn, dan dat zij bij onderling
contract in het leven riepen wat vroeger op publiek gezag is daargesteld.
Het zou, wij stemmen het gaarne toe, ook veel beter zijn. De mensch draagt gewilliger de lasten, die
hij zich zelven oplegt, dan die hem door anderen, al is het door het publiek gezag, te dragen worden
gegeven. Ook wordt er dan geen inbreuk gemaakt op het eigendomsregt, al is deze inbreuk
noodzakelijk, om iets goed tot stand te brengen.
Naar de ondervinding, die wij hebben opgedaan, zijn wij echter omtrent de andere veenschappen in
Drenthe, met betrekking tot het erlangen van eenstemmigheid, niet zoo gerust als gij het zijt ten aan
zien van die te Smilde.
Goed voorgaan doet evenwel goed volgen; dat daarom de eigenaren van gronden, tot de beide
veenschappen te Smilde behoorende, ten spoedigste te zamen komen, eene vereeniging, in den geest
van een veenschap, trachten op te rigten, daarvoor bepalingen vast stellen en een bestuur benoemen.
Zoo dergelijke vrijwillige vereeniging daar tot stand komt, zal dit zeker een prikkel zijn voor de
ingelanden in de andere gewezen veenschappen, om ook te beproeven tot eenstemmigheid te komen.
Misschien biedt ook het vroegere veenschap de Zeven Blokken, waar alle wijken zijn daargesteld en
het veen grootendeels is vergraven, waar dus alle bepalingen omtrent het doen van tegenwerk, het
graven en onderhouden van hoofddraaijen etc. etc. zijn vervallen, en waar het veenschapsbestuur ook
weinig anders had te doen dan te zorgen, dat het overtollige water wegvloeide, de wijken op de
gevorderde diepte werden onderhouden en de wegen in goede orde verkeerden, alle elementen aan,
om daarvan een waterschap te maken. Des noods kon ook de zorg voor de wegen aan het
gemeentebestuur worden overgedragen, dat ze op de tabel van de schouwbare wegen kon brengen.
Misschien is ook in het andere veenschap te Smilde de verveening niet meer de hoofdzaak.
Maar hoe dit zij, wat men in dezen wil doen, men doe het haastelijk, opdat weder onder een wettig
beheer kome, wat nu zonder beheer is.
W.G.
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Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat de 4de kwartaals kohieren van het
Patentregt en der Personele Belasting dienst 1881/82. door den Provincialen Inspecteur zijn
executoir verklaard zijn en op heden ter invordering aan den Ontvanger zijn overgegeven; zullende
mitsdien een ieder verpligt wezen, zijn aanslag op den bij de wet bepaalden tijd te voldoen.
Smilde, 19 Mei 1882.
BOELKEN, Burgem.
Raadsvergadering.
Smilde, 19 Mei. Afwezig de heeren Homan, Wind en G. de Jonge.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Tot onderwijzer aan de school te Hijkersmilde wordt met algemeene stemmen benoemd de heer R.
Bruinsma te Nieuwe Pekela, met bepaling, dat hij in dienst zal treden op het door het dag. bestuur vast
te stellen tijdstip.
2. Op voorstel van burg. en weth. wordt met algemeene stemmen besloten tot verhooging van de
jaarwedden der aan te stellen onderwijzers aan de school te Hoogersmilde met f 50 en alzoo gebragt
op f 600.
Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten.
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Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen den belanghebbenden in herinnering:
1. dat alle vorderingen, ten laste der gemeente, over het jaar 1881, ten spoedigste en uiterlijk den
30sten Junij aanstaande moeten worden ingeleverd, en
2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen zullen worden gehouden voor verjaard en vernietigd.
BOELKEN, Burgem., S. KOOGER, Secr.

