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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 DEC. 1870 
 

RAADSVERGADERING 
Smilde, 22 Dec. Tegenwoordig de heeren Servatius, Joffers, v.d. Veen, Fledderus, Wind, Drenthen, 

Homan, Wessemius, van Veen en Hoogerbrugge. 

Na lezing der notulen der vorige vergadering worden die gearresteerd. 

Aan de orde wordt gesteld de herziening van het plan van schoolregeling voor de gemeente en wordt 

bij acclamatie besloten, de tractementen van de onderwijzers te Hijker- en Hoogersmilde met f 25 te 

verhoogen en met de andere onderwijzers in de gemeente, die f 575 genieten, gelijk te stellen. 

Daarna komen in discussie bepalingen omtrent het in de vier wintermaanden houden der avondschool. 

De heer Hoogerbrugge wil het houden dier school evenals de dagschool voor de onderwijzers 

verpligtend maken. 

De voorzitter maakt, met het oog op de finantieelen toestand der gemeente, bedenkingen daartegen, 

daar toch de onderwijzers dan billijke aanspraak op belooning daarvoor hebben. 

De heer Hoogerbrugge wil ten behoeve der onderwijzers schoolgeld heffen en meent, dat zulks voor 

den onderwijzer een prikkel te meer zal worden, om met ijver werkzaam te zijn. 

De heer v.d. Veen wil ’t onderwijs geheel vrij gegeven hebben en geeft den Raad in overweging, om 

ook onderwijzeressen toe te laten en tevens meer uitgebreid lager onderwijs te doen geven. 

De heer Wind deelt in ’t gevoelen van den vorigen spreker. 

De heer Joffers brengt in het midden, vooral met het oog op de uitgebreidheid dezer gemeente, dat er 

vele kinderen zijn, die door den verren afstand de avondschool niet zullen bezoeken. 

Ook de heer v.d. Veen is van die meening. 

Na eenigen discussiën wordt besloten gedurende de maanden November tot ultimo Februarij de 

avondschool te houden van 5 tot 7 uur, terwijl alleen de mingegoeden gratis onderwijs zullen 

ontvangen. 

Aan de orde komt daarna de benoeming van vijf leden voor de plaatselijke schoolcommissie, waartoe 

verkozen worden de heeren mr. A. de Ruijter de Wildt, H.C. Prins, Johs. Drenthen, P. Auwerda en 

M.A. Hoogerbrugge, de laatste met het lot tegen den heer J.P. Hatzman. 

Het voorstel van burg. en weth. tot wijziging der verordening betreffend de heffing van den 

hoofdelijke omslag, wordt bij acclamatie aangenomen. 

Bij de stemming voor twee leden en twee plaatsvervangende leden van het stembureau voor het 

volgende jaar worden verkozen de heeren Joffers en Hoogerbrugge als leden en de heeren Wind en 

Fledderus als plaatsvervangende leden. 

Daarna wordt de vergadering gesloten. 
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+ Smilde, 30 Dec. De heeren van Gorcum & Cie te Assen zijn, naar wij vernemen, aannemers 

geworden van de levering der schoolbehoeften in de vier scholen dezer gemeente voor de jaren 1871, 

1872 en 1873. 


