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Raadsvergadering.
Smilde, 1 Julij. Tegenwoordig de heeren J. Joffers, J.H. Wind, E.R. Homan, Cs. Fledderus, N.E.
Servatius, J. Drenthen en M.A. Hoogerbrugge en de voorzitter.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De voorzitter neemt daarna het woord en geeft den heer H. Bakker, onder dankbetuiging voor de vele
en gewigtige diensten, der gemeente bewezen, zijn eervol ontslag als secretaris der gemeente.
De heer Bakker, zeer getroffen, gaf zijn dank aan den Raad te kennen voor de genegenheid bij het
ontslag aan hem bewezen.
De nieuwbenoemde secretaris, jhr. J. van Beyma, werd op gebruikelijke wijze geïnstalleerd. De
voorzitter sprak woorden van hoop en de heer Beyma van dank voor zijne benoeming. Daarna komt
aan de orde:
1e. De regeling van de tractementen voor hulponderwijzers.
De voorzitter stelt voor die op f 400 te bepalen.
De heer Hoogerbrugge zal zich daarmede vereenigen, doch hoopt dan ook dat de Raad de verbroken
evenredigheid zal herstellen, die door de verhooging der hulponderwijzers ontstaan is tusschen het
tractement van deze en dat der hoofdonderwijzers.
Het voorstel wordt aangenomen met zeven tegen ééne stem, die van den heer Cs. Fledderus.
2e. De adressen der hulponderwijzers A. Kalverkamp en I. Pieters, om verhooging van tractement, met
de adviezen der schoolcommissie, waaromtrent met 7 tegen ééne stem, die van den heer J. Drenthen,
conform de adviezen der schoolcommissie, wordt besloten, om hun tractement mede tot f 400 te
verhoogen, onder de bepaling, dat de hulponderwijzer A. Kalverkamp naar de school van
Hijkersmilde en de hulponderwijzer I. Pieters naar de school van Kloosterveen verplaatst worde.
3e. Eene missive van de plaatselijke schoolcommissie, den Raad stipte naleving vragende van art. 24
alinea 2 der schoolwet, welke, na eenige discussiën tusschen den voorzitter en de heeren N.E.
Servatius en Hoogerbrugge, voor kennisgeving wordt aangenomen, terwijl burgemeester en
wethouders toezeggen, de hoofdonderwijzers er mede in kennis te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 4 Julij. Velen zullen zeker met genoegen vernemen, dat onze
waardige en geachte vroegere predikant ds. Moquette van Sneek voornemens is Zondag a.s., des
nademiddags nog eens voor zijne vroegere gemeente op te treden.
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Smilde!
Bij de VERKIEZING op 15 Julij a.s. bevelen eenige kiezers hunne medekiezers aan de Heeren:
Mr. P. VAN DER VEEN,
JAN DRENTHEN,
CORNs. FLEDDERUS,
C.H. DE JONGE.
(De laatste door ’t bedanken van Mr. A. DE RUIJTER DE WILDT.)
Bedankt Kiezers! alle verandering is geene verbetering.
Smilde, 4 Julij 1873.
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+ Smilde, 6 Julij. Men verneemt, dat de heer J. Pieters de hulponderwijzersbetrekking te
Kloosterveen heeft aangenomen, en de heer A. Kalverkamp voor die te Hijkersmilde heeft bedankt,
zoodat Hijkersmilde vooralsnog vacant blijft en Hoogersmilde vacant wordt.

