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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 17 FEBRUARIJ 1875

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Volgens uw verlangen en mijn voornemen had ik u thans een volledig verslag van het door mij
gesprokene in de raadsvergadering van 23 December jl. willen toezenden, daar ik meende, dat u de
handschoen voor uwen correspondent had opgevat, doch nu deze tot zelfverdediging optreedt en
hemel en aarde tot getuigen roept, zie ik er af, tot tijd en wijle dat getuigenverhoor is afgeloopen.
Ik heb nogtans een verzoek en wel het plaatsen van een paar rectificatiën in het verslag der
raadsvergadering van 18 Januarij jl., (zie no. 12 van uw blad).
In het verslag lees ik: “De schoolcommissie zal zulks wel kunnen beoordeelen.”
En ik heb gezegd: “De schoolcommissie dient zulks wel te kunnen beoordeelen.”
Dan lees ik in het verslag aangaande het bouwen eener nieuwe school te Hoogersmilde:
“De heer Hoogerbrugge is van gevoelen, dat het inwendige meer verbetering behoeft dan het
uitwendige - het personeel is ook te zwak.”
Elk gevoelt, dat zou geen lofspraak geweest zijn voor den hoofdonderwijzer te Hoogersmilde, maar
ik heb gezegd:
“Ik heb twee bezwaren in het bouwen eener nieuwe school te Hoogersmilde:
1e. Dat naar mijn oordeel met betrekkelijke geringe kosten de school voldoende kan worden ingerigt
naar de behoeften en dus acht ik het onnoodig.
2e. Dat nu reeds het hoofdstuk onderwijs het geheel bedrag van den hoofdelijken omslag tot dekking
vorderde - hoewel ik evenwel tot verhooging van dien post geen bezwaar maakte indien het noodig
was - dat ik zelfs de eerste zoude zijn een voorstel te ondersteunen tot verhooging van dat cijfer,
indien het strekte tot uitbreiding van personeel of materiëel op de scholen, wijl naar mijne
overtuiging het inwendige der scholen meer behoefte heeft dan het uitwendige.”
Ik twijfel niet, mijnheer de redacteur, of gij zult aan mijn verzoek voldoen.
Ontvang inmiddels mijn dank voor de opname mijner stukken en mogt het waar worden dat ik iets
heb bijgedragen, al ligt het dan nog in ’t verschiet, tot den bloei van het onderwijs in ’t algemeen,
zoo hier, als voor de Bovensmilde in het bijzonder, dan draag ik elke verguizing en miskenning
blijmoedig.
Smilde,
UEd. dw. dienaar,
15 Febr. 1875.
M.A. HOOGERBRUGGE,
lid van den Raad en der Pl. Schoolcomm.
Schil- en Weekhout.
SMILDE.
Op Donderdag 25 Februarij 1875,
’s avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht:
Zes perceelen
SCHIL- EN WEEKHOUT
te Hoogersmilde, op de Plaats van den Heer J. HOFMAN.
Aanwijs te doen door den Heer MARTINUS HOFMAN te Hoogersmilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 FEBRUARIJ 1875

Smilde, 17 Febr. De heer A.H. Rooseboom, tot lid van ’t burgerlijk armbestuur verkozen, heeft voor
die benoeming bedankt.
De heer Keiner, benoemd tot hulponderwijzer aan de school van den heer Kalverkamp te
Bovensmilde, heeft die benoeming aangenomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 FEBRUARIJ 1875

Smilde, 26 Febr. Heden is tot lid van het bestuur van het veenschap: “Molenwijk en
Aanhoorigheden” te Smilde verkozen de heer H.S. Gratama te Assen. Na den benoemden had de
heer M.A. Hoogerbrugge de meeste stemmen op zich vereenigd.

