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Raadsvergadering. 

Smilde, 17 Sept. Door eene commissie van twee leden van den Raad, de heeren Wessemius en 

Drenthen, werd de nieuwe burgemeester de netjes versierde raadszaal binnengeleid, waar reeds de 

overige leden van den Raad aanwezig waren. 

In tegenwoordigheid van een talrijk publiek nam de waarnemende voorzitter, de heer H.P. Sickens, 

het woord en sprak ongeveer het volgende: 

Mijnheer Hoogerbrugge! Daar u door den Koning benoemd zijt tot burgemeester van Smilde en in 

handen van den Commissaris des Konings den eed hebt afgelegd om de belangen dezer gemeente 

met al uw vermogen voor te staan en onpartijdig te bevorderen, heb ik de eer het voorzitterschap, dat 

ik tijdelijk moest waarnemen, heden aan u over te dragen met overreiking van het zichtbaar teken, 

de ambtspenning. 

De heer Hoogerbrugge sprak daarop ongeveer het volgende: 

Bij gelegenheden als deze is het door de omstandigheden als ’t ware gewoonte geworden een enkel 

woord te spreken. Aangezien ik door Z.M. den Koning ben benoemd tot burgemeester der gemeente 

Smilde, sta ik gereed ’t voorzitterschap onder u op mij te nemen. Als boven genoemde gewoonte 

verplicht een enkel woord te spreken, dan zal men liefst een program hooren en de lijnen willen zien 

trekken, waarlangs de beginselen zullen loopen. Ik voor mij, heb altijd opgezien tegen het geven van 

een program. Beloften zijn zoo gemakkelijk te doen, veelal moeilijk en dikwijls onmogelijk te 

volbrengen. Beter kan ik mij vereenigen met het gezegde van wijlen een onzer eerste staatslieden, 

toen deze gereed stond zijn Ministeriëele loopbaan te open en zeide: wacht op mijne daden. Ook ik 

verzoek: wacht op mijne handelingen. Nochtans wil ik de verzekering geven, dat ik in de kracht 

Gods steeds strikt onpartijdig, stipt eerlijk en oprecht zal handelen en een gepaste zuinigheid niet uit 

het oog zal verliezen. 

Ik beveel mij als voorzitter aan de leden van den Raad aan, in de eerste plaats aan de heeren 

wethouders, die grijs en naar ik hoop ook wijs zijn geworden in den dienst der gemeente. Ik verzoek 

of ik mij van tijd tot tijd aan de bron uwer ervaring mag komen laven en verkwikken, opdat ook ik 

krachtig moge worden in dat, waarin gij reeds sterk zijt. 

Den heeren raadsleden ben ik geen vreemde. Met 2 jaren tusschenruimte ben ik 23 jaren lang lid van 

den Raad der gemeente Smilde geweest. Gij hebt mij in die betrekking gekend. Ik stond aan de 

boegspriet om uit te zien of er gevaar voor de gemeente dreigde. Thans is mijn rol veranderd en sta 

ik aan het roer om het schip te leiden en te sturen. Ik verzoek den heeren om ook verder in alle 

opzichten hunne krachten aan de belangen der gemeente te wijden, opdat ook mijn taak 

gemakkelijker worde. Mocht gij zien, dat ik het roer niet in de goede richting wend, wil mij dan toch 

als vriend behandelen, mij wijzende op hetgeen, waarin ik te kort mocht schieten. Ik hoop, dat in 

dien geest te allen tijde zal worden gehandeld. Dan zeer zeker kunnen wij hopen werkzaam te zullen 

zijn tot den opbouw en bloei dezer gemeente. 

Bij u, secretaris dezer gemeente, heb ik mij reeds vroeger aanbevolen. Ik wensch, zooals ik reeds 

zeide, steeds in eensgezindheid en oprechtheid mijn taak te volbrengen. Ik hoop, dat gij niet zult 

weigeren, als ik elken dag bij u kom om mijne krachten te verzamelen en u verzoek mij op de 

hoogte te brengen, waar dat noodig is. 

Een enkel woord tot de ontvanger der gemeente. Reeds in de grijze oudheid had men tollenaren en 

zondaren en het schijnt, dat zij de wereld niet uitgaan. Het verheugt mij, dat we hier in de gemeente 

een tollenaar hebben als de heer Mulders en wanneer de vroegere tollenaren zoo geweest zijn, dan 

heeft men hen verkeerd geschilderd. De betrekking van gemeente-ontvanger is een moeilijke. Ik 

hoop, dat de tijd nog eens komen zal, dat de financieele toestand der gemeente uitstekend genoemd 

mag worden. Ik reken op uwe ervaring, heer ontvanger, en op uwe samenwerking. 

De politie, voor zoover ik die ken, vertrouw ik, dat men met mij zal samenwerken, vrede zal zoeken 

te stichten op dien weg, langs welken werkelijk vrede te stichten is. Waar dat noodig zal zijn, geloof 

ik verder, zal zij echter ook haar recht krachtig doen gelden. 

En nu geloof ik dat we moeten overgaan tot de punten van behandeling, en wel in de eerste plaats tot 

het benoemen van een ambtenaar van den burgerlijken stand. 

Met 10 stemmen, 1 briefje was in blanco, werd gekozen de heer M.A. Hoogerbrugge, die 

niettegenstaande de moeilijke en gewichtige werkzaamheden, aan de betrekking verbonden, de 

benoeming aanneemt, omdat hij een bedanken tegenover de heden betoonde belangstelling in zijne 

benoeming als burgemeester niet goed acht. Het is heden geen dag van werken en hoe eerder de 

vergadering afgeloopen is, hoe beter. 
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