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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 DECEMBER 1882

Ingezonden stuk.
Er zijn zaken en gebeurtenissen ook in kleinen kring voorgevallen die openbare vermelding
verdienen, te meer als dit ter navolging of op andere wijze tot iets goeds kan leiden. Om die reden
is het dan ook, dat wij een kleine ruimte vragen van onze Prov. Drentsche en Asser Courant.
De kleine en arme Zondagschool, die wij nu ruim 2 jaar op de Meesterswijk alhier houden, werd op
het heerlijk Kerstfeest aangenaam verrast, doordien de gez. S. alhier eene ruime voorraad koek
hadden gegeven, waarop de kinderen werden onthaald en die regt dankbaar in ontvangst genomen
werd.
Langs dezen weg zij de gez. S. de erkentelijkheid van allen betuigd, zoowel van de ouders als van
de kinderen met hun onderwijzer; reeds eerder mogten wij van de belangstelling van deze geachte
geefsters in onze Zondagschool blijken zien, maar dit laatste was ons bijzonder welkom, doordien
wij anders geene stoffelijke gaven voor de kleinen op het groote Christenfeest hadden kunnen
bekomen.
Door de opname dezer regelen zult gij, geachte heer redacteur, zeer verpligten, UEd. dienaar,
Smilde, 26 Dec. 1882.
K. BRUNSTING.
Ingezonden stuk.
Naar aanleiding eener Oratie in eene Raadsvergadering.
Met verbazing hebben we vernomen, wat de heer M.A. Hoogerbrugge in de vergadering van den
Raad der gem. Smilde op 28 Nov. ll. ten opzichte van ’t voorstel van burg. en weth. tot verhooging
van de jaarwedden der (hulp)onderwijzers heeft te berde gebragt. Verbaasd zijn we er over, dat
genoemde heer zich een voorstander van ’t onderwijs noemt en dat hoopt te blijven en nogtans
tegen het voorstel van burg. en weth. gaat ageeren en stemmen; verbaasd ook over de gronden, die
hij opgeeft om zijne stem te motiveeren; verbaasd eindelijk, dat niemand zijne stem tegen den heer
H. heeft verheven.
Laat ons de zaak eens van wat naderbij beschouwen! We zullen daartoe eerste een kort overzicht
geven van den toestand ten opzichte van ’t hulppersoneel, om daarna de motieven van den heer H.
na te gaan.
Volgens de wet van ’78 moeten in de gem. Smilde 13 à 14 (hulp)onderwijzers werkzaam wezen, en
met ’84 moet de helft daarvan aanwezig zijn. Op dit oogenblik is er nog slechts één in functie. Die
toestand is niet ineens, maar langzamerhand ontstaan. Een paar jaren geleden was het personeel
voltallig, ten minste elk der hoofden werd door eenen onderwijzer bijgestaan, dat toen voldoende
gerekend werd; terwijl het tractement f 600 bedroeg. Een der onderwijzers vertrok en op eene
oproeping voor de vacature boden zich een achttal sollicitanten aan. Natuurlijk groote verbazing bij
de raadsleden. Geen van hen had zoo iets verwacht, en onmiddelijk daarop kwam ’t voorstel: het
tractement der hulponderwijzers worde met f 100 verminderd! Met algemeene stemmen werd het
aangenomen. Toen nu weder in eene vacature moest voorzien worden, deed zich voor f 500
niemand op. Herhaalde oproepingen baatten niet. Daarom in Godsnaam maar weder f 550
uitgeloofd! Edoch alle oproepingen bleven vruchteloos. Zoo is het gegaan tot heden. In dat
tijdsverloop zijn alle onderwijzers, op éénen na, naar elders vertrokken, waar men met het
verloopen van ’t getij ook de bakens verzet had, en moeten de hoofden met hunne scholen van 150
– 240 leerlingen zich maar zien te redden.
Thans door den nood gedwongen, door den arr. schoolopziener aangedreven, komt het voorstel ter
vergadering om de bezoldiging weder op f 600 te brengen. In plaats nu van, door ondersteuning van
’t voorstel van burg. en weth., mede te werken om in den ellendigen toestand verbetering te
brengen, om de gemeente door goed en degelijk onderwijs tot hoogeren bloei te voeren, gaat de
heer H. voorstellen, dat hij het betreurt, dat de ouders niet voor de geestelijke opvoeding hunner
kinderen moeten zorgen, dat hij het beginsel voorstaat: bijzondere scholen regel, staatsscholen
aanvulling! Wij verzoeken den heer H. eens mede te deelen, of hij dat beginsel ook voorstond, toen
hij ijverde voor de oprichting der school voor uitgebreid onderwijs; welk nut zulke ontboezemingen
stichten, en wat ze toch wel met het punt aan de orde te maken hebben! De heer H. is lid van den
Raad en als zoodanig heeft hij er toe mede te werken, om de bestaande wetten uit te voeren, niet
om ze te be- of veroordeelen. De wet op het onderwijs is er, en aan de gemeenten is de zorg voor ’t
onderwijs opgedragen. Den bloei van dat onderwijs te bevorderen, daartoe is elk bestuurder, dus
ook de heer H., volgens zijnen eed verplicht.
-vervolg op blad 1882t2

