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Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Bij herhaling lezen we thans in uw blad berigten, het onderwijs te Smilde betreffende.
Het berigt, voorkomende in deze courant van Woensdag 7 dezer, trok bijzonder onze aandacht.
Daarin wordt als een feit geconstateerd, dat de bijzondere school alhier in bloei toeneemt, en tevens
worden daarvoor twee redenen opgegeven: wederinvoering van schoolgeldheffing op de openbare
scholen en langdurige vacature van de hulponderwijzersbetrekkingen te Kloosterveen en te
Hijkersmilde, en als een natuurlijk gevolg daarvan onvoldoende assistentie.
’t Is waar, te Hijkersmilde is, zoo als we meenen, de hulponderwijzersbetrekking bijna een jaar vacant
geweest; te Kloosterveen is men nu reeds, gelooven we, ruim een jaar buiten hulponderwijzer. maar
dat dit de bijzondere school zou doen bloeijen, daartegen komen we, althans wat Hijkersmilde betreft
(over de school te Kloosterveen kunnen we minder oordeelen), bepaald tegen op.
Over de assistentie van den hoofdonderwijzer te Hijkersmilde, door zijn dochter gedurende de
vacature verleend, hebben we nooit een enkele klagt vernomen; integendeel hebben we dikwijls door
de ouders hooren betuigen; om ons behoeft er geen hulponderwijzer weer te komen en onze kinderen
verlangen er volstrekt niet naar. Dat onderwijs was flink en goed en wij prefereren het boven dat van
den hulponderwijzer, die als ’t ware pas van de schoolbanken komt en in onderwijzen nog een
leerling is.
En, zijn onze informaties juist, dan zijn nu in ’77, terwijl er een hulponderwijzer is, 2 à 3 leerlingen
naar de bijzondere school gegaan.
Wij gelooven dat er voor dien bloei of zoogenoemden bloei eene geheel andere reden bestaat. Naar ’t
ons voorkomt, houdt de commissie of ’t bestuur der bijzondere school er speurhonden op na, die
overal rondsnuffelen of er ook ergens een haasje of patrijsje op te sporen is, en heeft men er een
ontdekt, dan worden alle middelen aangewend om het magtig te worden. Wij zullen duidelijk
spreken: menschen wien het betalen van schoolgeld moeijelijk valt, krijgen de boodschap: zendt uw
kinderen naar onze school, gij hoeft geen cent schoolgeld te betalen.
Wij gelooven dat dit de voornaamste oorzaak is van dien zoogenaamden bloei der bijzondere school
te dezer plaatse.
U dank zeggende, heb ik de eer mij te noemen, mijnheer de redacteur!
Hijkersmilde,
Uw dw. dienaar,
11 Februarij ’77.
een ingezetenen van Hijkersmilde.
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Kennisgeving - Smilde.
Ter Gemeente-Secretarie is, met de bijlagen, ter visie gelegd het verzoek van J. WIEBERDINK, om
vergunning tot het oprigten van een GROF- en HOEFSMEDERIJ in het perceel Wijk B. No. 499
(Kadaster Sectie G. No. 1837.)
Op Vrijdag den 2den Maart aanstaande, des morgens ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid
worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling of
schriftelijk toe te lichten.
Burgemeester en Wethouders van Smilde,
S. KOOGER,
BOELKEN,
Secretaris.
Burgemeester.

