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De heer van Veen is van meening, dat het beter ware geweest wanneer het verslag met de memorie
eerst naar de schoolcommissie was teruggezonden en gelooft dat dan de zaak een anderen en
gunstigen loop had genomen.
De voorzitter vindt den afloop zoo erg niet en verdedigt zijne wijze van handelen.
Na nog eenige woordenwisseling tusschen den voorzitter en den heer Hoogerbrugge wordt
vervolgens overgegaan tot het volgende punt op de agenda, namelijk: de benoeming van twee leden
der plaatselijke schoolcommissie, noodig door het bedanken van de heeren mr. L. Kijmmell en C.L.
van Ysendijk.
De heer Hoogerbrugge draagt voor de heeren mr. P. van den Veen, H.P. Sickens, N.E. Servatius en
W. van Veen; door het dagelijksch bestuur zijn daarbij gevoegd de heeren: E.R. Homan, S. Kooger,
L.F. Mulders en A. Spier.
Achtereenvolgens worden benoemd de heeren H.P. Sickens en N.E. Servatius.
Daarna is aan de orde de benoeming van een hulponderwijzer voor Hoogersmilde.
Door burg. en weth. wordt in overleg met de schoolautoriteiten voorgedragen de eenige sollicitant
W.F. van Riet te Veenhuizen, die met algemeene stemmen wordt benoemd, met bepaling om met
primo Mei a.s. in functie te treden.
De vergadering wordt gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 30 APRIL 1875

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Aangezien in het Raadsverslag van 24 April jl. eenige trekken uit mijne bedenkingen tegen de
memorie van bezwaren zijn opgenomen, verzoek ik, om misverstand te voorkomen, die bedenkingen
in haar geheel op te nemen.
Met hoogachting
uw. dw. dr.
Smilde, 27 April 1875.
M.A. HOOGERBRUGGE.
Aan den Gemeenteraad te Smilde.
Bij dezen heb ik de eer als lid der plaatselijke schoolcommissie alhier mijn bedenkingen tegen de
memorie van bezwaren, betreffende het beredeneerd verslag van den toestand van het lager onderwijs
in deze gemeente over het jaar 1874 gedaan, mede te deelen.
Ik zal de inleiding der memorie me stilzwijgen voorbij gaan, daar, naar mijn bescheiden oordeel,
daarin een toon is aangeslagen die niet weinig heeft bij gedragen tot het bedanken van de meeste
leden der commissie.
Ik voor mij had geen vrijheid hun voorbeeld te volgen. Ik verdraag liever eene harde beschuldiging,
al is zij zelfs onverdiend, dan een goed doel prijs te geven, te meer daar ik de bezwaren tegen het
beredeneerd verslag mij niet persoonlijk behoef aan te trekken, uithoofde ik er niet de steller van ben.
Nogthans, als medelid onttrek ik mij niet om mij tegenover den Raad verantwoordelijk te stellen en
mogt ik daarin te kort schieten dan zal mij niets aangenamer zijn, dan dat er door den Raad een
votum van wantrouwen tegenover mij, als lid der plaatselijke schoolcommissie, wordt gesteld en
aangenomen teneinde dan mijne plaats voor een geschikter persoon te kunnen inruimen.
Vooraf verzoek ik den Radd mijne bedenkingen tegen de memorie in overweging te nemen.
1e. Op hoofdstuk 11 § 1 al. 5. Betreffende het niet opgeven van het getal uit andere gemeenten te
school gaande kinderen.
Het zwijgen op die vraag is niet voortgevloeid, gelijk het in de memorie is uitgedrukt, uit onkunde of
uit onwil der commissie, maar omdat het in hoofdzaak de Bovensmilde betrof, door dat de school op
de Norgervaart gesloten was en deze is van tijdelijken aard, heeft de commissie gemeend daarover
het zwijgen te bewaren.
2e. Op hoofdstuk 11 § 3 al. 5. Opgaaf van het getal betalende en niet-betalende schoolgaande
kinderen.
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