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Nu komt het voorstel van burg. en weth. in behandeling. 

De heer Sickens zegt, dat men geen ambtenaar kan ontslaan of hun tractement verlagen. 

De heer de Vries doet de vraag aan den vorigen spreker, of deze meent dat het niet kan volgens de 

wet, of dat het met zijn beginsel in strijd  is. 

De heer Sickens antwoordt, dat zij eenmaal zijn aangesteld op f 600. 

De heer de Vries merkt op, dat de onderwijzers zich niet vast aan deze gemeente hebben verbonden, 

en waarom moeten wij ons dan verbinden? Als het getij verloopt, moet men de bakens verzetten. 

De voorzitter voert aan, dat als er een zweem van onrecht aan het voorstel verbonden was, hij het 

niet zou verdedigen; altijd heeft spreker als lid van den raad gewaarschuwd de tractementen niet te 

hoog op te voeren, daar het te voorzien was, dat het de draagkracht der gemeente zou te boven gaan, 

en nooit heeft hij tot eene benoeming op dat salaris medegewerkt; de finantieele toestand dezer 

gemeente dringt tot bezuiniging. 

De heer Kijmmell voert aan, dat het niet is door wangedrag of anderszins, maar de finantieele 

toestand der gemeente vordert het en geeft aanleiding. 

De heer Wessemius zegt, dat zij zich weder kunnen aanmelden, indien zij op dit salaris een 

aanstelling wenschen. 

Nu komt het voorstel van burg. en weth., om de 8 hulponderwijzers met primo april a.s. eervol te 

ontslaan, en tegen dien tijd over te gaan tot het benoemen van 8 hulponderwijzers tegen een salaris 

van f 450 met intrekking van een vroeger besluit aangaande deze tractementen, in stemming en 

wordt aangenomen met 8 tegen 3 stemmen. 

Tegen stemden de heeren: Sickens, Drenthen en van Veen. 

Daarna komt hoofdstuk VI (jaarwedde-onderwijzers) in behandeling. Door het gevallen besluit 

wordt nu voorgesteld: Art. 1 met f 600; art. 5, schoonhouden van schoolgebouwen, met f 50, en art. 

9, verlichting en verwarming van schoolgebouwen, met f 50 te verminderen. 

Artikelsgewijze wordt daartoe zonder hoofdel. stemming besloten. 

Bij hoofdstuk VIII. art. 2, armwezen, wordt voorgesteld deze post met f 150 te verminderen. 

De heer van Veen kan daartoe niet medegaan. Verleden jaar is gebleken, dat er pl. m. f 1600 meer is 

uitgegeven als geraamd en toegestaan is; dus die post kan naar zijn oordeel niet verminderd worden. 

De voorzitter antwoordt de vorigen spreker, dat de vermindering voortvloeit uit het minder salaris 

van de nieuwbenoemde vader en moeder. 

Deze post wordt mede bij acclamatie goedgekeurd. 

Bij hoofdstuk XI, art. 10, onvoorziene uitgaven, wordt voorgesteld die post met f 274.42 te 

verminderen, hetgeen ook zonder stemming wordt goedgekeurd. 

Vervolgens wordt nog een nieuwe post van ontvangst op de begrooting gebracht, namelijk afkoop 

der Vroomsdraai ad f 300, waartegen in uitgaaf wordt vastgesteld eene som van f 40, als 

tegemoetkoming in de daarstelling van voormelde draai. 

Gezamentlijk maken deze bezuinigingen eene som uit van f 1579.42. 

Nu wordt, mede met algemeene stemmen, besloten een post ad f 1579.42 op de begrooting dienst 

1889 in uitgaaf te brengen tot verrekening van de post armwezen 1887. 

De heer Drenthen vraagt, of Ged. Staten het besluit betreffende de hulponderwijzers goedkeuren. 

De voorzitter antwoordt, dat de beslissing in deze aan de hoogere colleges moet worden overgelaten. 

Daarna wordt de openbare zitting opgeheven, om over te gaan in een bijeenkomst met gesloten 

deuren. 
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Smilde, 26 Nov. In de vorige week werd onze gemeente vereerd met het bezoek van een koopman, 

die van handel een eigenaardig begrip scheen te hebben. Hij kocht koeien, die hij binnenkort zou 

ontvangen; hij verruilde eene zoo gekochte koe tegen schapen, die voorloopig in hun eigen hok 

zouden blijven en stelde een onbeperkt vertrouwen in de eerlijkheid der lieden. Een arbeider b.v., die 

bij eene ruiling ettelijke guldens moest toegeven, kon met de betaling wachten tot het volgend 

voorjaar. Een vriend van geld uitgeven, waar hij er maar eenigszins buiten kon, was onze koopman 

niet; het logeeren en eten in de herbergen kwam hem te duur, zoodat hij gaarne gebruik maakte van 

de gastvrijheid, hem door  sommigen aangeboden. Zoo heeft de man hier eenige dagen gewerkt en 

geleefd op kosten van anderen, totdat hij plotseling verdween, zonder koe of schaap in ontvangst te 

nemen. 


