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Raadsvergadering.
Smilde, 23 Dec. Aanwezig alle leden.
De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd, ofschoon nog eenige leden
eenige aanmerkingen hebben, o.a. de heer N.E. Servatius, die meent, dat de heer J. de Vries in de
vorige vergadering gezegd heeft, dat hij officiëel vernomen had, dat de tegenwoordige directeur en
directrice van het burgerlijk werkhuis die betrekking wel tegen eene jaarwedde van f 250 wilden
behouden; waarop de heer de Vries antwoordde, dat hij gezegd had niet officiëel maar officieus.
Laatstgenoemd lid meent ook, dat hij andere woorden gebezigd heeft dan in de notulen opgenomen
zijn.
De heer P. Wessemius is van oordeel, dat de voorzitter gesproken heeft van sjaggeren. Deze bestrijdt
dit en zegt, dat hij alleen op een gezegde van den heer J. de Vries geantwoord heeft: “wij
marchanderen niet. Het burgerlijk armbestuur acht zich daarboven verheven.”
De heer H. van Veen geeft eene nadere explicatie van het besprokene. Het burgerlijk armbestuur
wilde in functie blijven, onder voorbehoud, dat het salaris van den directeur en directrice op f 300
werden gebragt. De heer J. de Vries meende, dat de heer Dunk en echtgenoote zich met een salaris
van f 250 wilden tevreden stellen, waarop gesproken is van eene sjaggerparij, en gezegd: “wij
behooren niet tot de Israëlitische gemeente.”
Daarna wordt overgegaan tot behandeling der aan de orde gestelde punten.
Ingekomen is een missive van Ged. Staten, vermeldende dat de Koning heeft goedgekeurd het
raadsbesluit, tot afschaffing van de korting op den hoofdelijken omslag voor minderjarige kinderen.
- Wordt voor informatie aangenomen.
Nog is ingekomen eene missive van de heeren J. Roemer, Gouke de Jong, H. Fledderus en C.H. de
Jonge, dat zij de benoeming als leden van het burgerlijk armbestuur aannemen, en van den heer A.
Spier, dat hij daarvoor bedankt. - Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Om in de vacature van den heer Spier te voorzien, wordt een dubbeltal, door het armbestuur
opgemaakt, aan den Raad aangeboden, welk dubbeltal bestaat uit de heeren J.H. Kijmmell en J.H.
Wind. Het armbestuur acht het verkieslijk, dat een lid van den Raad tevens in hun collegie zitting
neemt. De voorzitter acht het nuttig. De heer M.A. Hoogerbugge vindt het niet noodzakelijk.
Vervolgens wordt overgegaan tot de benoeming. Bij de opening der stembriefjes blijkt, dat de
heeren B.J. Homan 1, de heer H.P. Sickens 3, de heer A.H. Rozeboom 2, de heer J.H. Wind 3, en de
hh. J.H. Kijmmell en P. Datema ieder 1 stem op zich vereenigd hebben. Bij eene tweede vrije
verkiezing bekomen de hh. B.J. Homan 1, H.P. Sickens 4, Rozeboom 3, J.H. Wind 2 en J.H.
Kijmmell 1 stem. Wederom worden elf stemmen uitgebragt, waarvan op den heer H.P. Sickens 6 en
op den heer Rozeboom 5, zoodat eerstgenoemd is benoemd als lid van het burgerlijk armbestuur.
Aan de orde komt daarop de benoeming van een stembureau voor 1875.
De heer Servatius acht het niet goed dat dezelfde heeren gedurende een geheel jaar bij voorkomende
gelegenheden leden van het stembureau zijn, het is wel in den geest van de wet, maar te moeijelijk.
Het zou verkieslijker zijn hiervoor een rooster op te maken.
De heer mr. P. van der Veen ondersteunt dat voorstel.
De voorzitter kan zich daarmede ook wel vereenigen, waarop het zonder hoofdelijke stemming
wordt aangenomen.
Alsnu wordt voorgelezen een voorstel van het dagelijksch bestuur, om de regeling van de
avondschool te wijzigen, met 1 Januarij 1875, ook met het oog op het op dien datum in werking
tredende kosteloos onderwijs. Het dagelijksch bestuur vindt wijziging noodzakelijk, omdat, onder de
thans bestaande bepalingen, de avondschool overstroomd zal worden van kinderen die de dagschool
niet bezoeken en van leerlingen die in het geheel niets weten, wat een groot ongerief zal veroorzaken
voor de onderwijzers en de andere leerlingen. Het geeft daarom aan den Raad in overweging om vast
te stellen, dat elke jaar in de maand October een toelatings-examen zal gehouden worden, af te
nemen door de plaatselijke schoolcommissie, daartoe bijgestaan door de hoofdonderwijzers der
verschillende scholen en dat alleen die kinderen, welke bekwaam genoeg geacht worden door de
commissie, op de avondschool zullen worden toegelaten.
De voorzitter zegt, dat hij met de hoofdonderwijzers en met den schoolopziener hierover gesproken
heeft, die er allen voor zijn. Het zal eene herhalingsschool zijn; wat de kinderen des daags in engeren
zin geleerd hebben, zullen zij ’s avonds uitgebreider herhalen.
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