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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 DECEMBER 1888 
 
Smilde, 17 Dec. Ter vervanging van den heer M. Hofman, die voor de benoeming bedankte, is tot 

diaken bij de Chr. Ger. gemeente alhier gekozen de heer S. Meijering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 DECEMBER 1888 
 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 18 Dec. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heer Homan Kijmmell. 

De notulen der vorige vergadering dd. 23 Nov. worden gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 

Eene missive van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat zij aangaande de reclame van J. 

Veenhoven hebben besloten dat deze moet worden geplaatst in de 12e klasse en niet in de 13e klasse, 

zooals de Raad had bepaald, noch in de 11e klasse, zooals adressant had verzocht. 

Missive van Ged. Staten, kennis gevende, dat zij gegrond hebben bevonden eene reclame van de 

wed. Kalverkamp, betreffende den hoofdelijken ontslag, omdat deze omslag collectief. 

Missive van Ged. Staten, berichtende, dat zij de reclame tegen den hoofdelijken omslag van J. van 

der Leij ongegrond hebben bevonden. 

Missive van Ged. Staten, waarbij zij mededeeling doen, dat zij op de reclame tegen den hoofdel. 

omslag van H. Elshof afwijzend hebben beschikt. 

Missive van Ged. Staten, houdende de mededeeling, dat het hoofdverblijf van de onder curatele 

gestelde weduwe  Hulst niet in deze gemeente en daarom de reclame van haar curator gegrond 

vinden, en deze aanslag van den hoofd. omslag met worden geroieerd. 

Bovenvermelde missives worden alle voor kennisgeving aangenomen. 

Missive van Ged. Staten, waarbij  zij berichten, dat zij den Minister van Binnenlandsche Zaken het 

besluit van den Gemeenteraad, betreffende het ontslag der hulponderwijzers, zullen mededeelen, 

met verzoek dat Z.Exc. termen moge vinden gemeld besluit, als niet in het algemeen belang, ter 

vernietiging aan Z. M. te willen voordragen. 

De voorzitter zegt, dat hij zich gehaast heeft deze mededeeling van heeren Ged. Staten ter kennisse 

van den Gemeenteraad te brengen, aangezien anders het doodsbericht van het besluit van den 

gemeenteraad wel eens vóór het ziektebericht ter kennisse van den Raad konde komen, en van daar 

dat zij der vergadering als spoedeischend is aangeschreven. 

De heer de Vries vraagt, op welken grond het besluit wordt betwist. Is dit enkel op het algemeen 

belang gegrond? 

De voorzitter antwoordt: het besluit van den Raad is volgens verklaring van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, in de Tweede Kamer gedaan, niet strijdig met de wet, maar men schijnt te 

vreezen, dat indien vele gemeenten mochten volgen, dan het algemeen belang konde worden 

geschaad. Dit zal ook bij heeren Ged. Staten hebben gewogen. De Minister heeft evenwel ook 

gezegd: niets is betrekkelijker dan het algemeen belang, en waarschuwde tegen den merkbaren 

aandrang om allerlei gemeente-verordeningen op dien grond te vernietigen, en niet dan in het hoogst 

noodzakelijk geval zal Z.Exc. ook op dien grond een besluit ter vernietiging voordragen. 

Den heer de Vries is het niet duidelijk wat Ged. Staten of de afgevaardigde uit Meppel onder 

algemeen belang verstaan; hij beschouwt het belang der ingezetenen meer als algemeen belang dan 

de tractementen der onderwijzers. Ook heeft hij in de Handelingen gezien, dat de afgevaardigde van 

Meppel den hoofdelijken omslag als motief heeft aangehaald; het is toch ieder bekend dat de cijfers, 

waarop sinds jaren die omslag berust, onware cijfers zijn. 

De voorzitter antwoordt, dat het hem verheugt, dat hij niet de aangewezen persoon is die uitlegging 

moet geven waar het algemeen belang begint en waar het eindigt; hij onderstelt dat men het 

algemeen belang in deze zaak daarop grondt, dat het in het onderwijs stoornis kan brengen; het  

heeft hem bevreemd dat de hoofdelijke omslag in deze gemeente op die wijze op het Binnenhof is te 

berde gebracht. De geachte afgevaardigde heeft namelijk de VIII eerste klassen in debat gebracht. 

Dat was wel wat eenzijdig; hij had ook de hoogere klassen moeten openbaar maken, en dan had 

men de gelegenheid gehad de sterke progressie op die hoogere inkomsten te vernemen, en had men 

gezien, dat hier nog de beruchte Alva’s-penning wordt geheven; doch de geachte afgevaardigde 

heeft van zijn standpunt wijselijk zijne mededeelingen over den hoofdelijken omslag dezer 

gemeente niet verder uitgebreid; misschien mocht anders de Minister eens twijfelen of het er in deze 

gemeente, waar men de 10e penning heft, zoo rooskleuirg uitziet. Dankbaar moet de spreker 

erkennen, dat de geachte afgevaardigde het besluit niet als een partij-zaak, maar in zijn juiste 

oorzaak, “bezuiniging”, heeft doen voorkomen.    -vervolg op blad 1888z11 

 

 

 


