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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 30 NOVEMBER 1888 
 

Ingezonden stuk. 

Ontslag aan Onderwijzers. 

De gemeenteraad van Smilde heeft den treurige moed gehad, alle onderwijzers in die gemeente tegen 

1 April a.s. te ontslaan. 

Naar we vernemen zijn 3 van hen gehuwd. Iets hierbij te voegen is geheel overbodig en bovendien 

zal zeker al de vraag zijn gesteld: “hoe ziet het er wel uit in de ziel van den man, die in dat aan den 

dijk jagen geen zweem van onrechtvaardigheid kan vinden?” 

Van meer dadelijk belang voor honderden is echter deze vraag: “zal het besluit van den Smilder 

gemeenteraad door de hoogere regeeringscolleges worden goedgekeurd?” 

We hopen en verwachten, dat zulks niet zal geschieden. 

“En hoe dan te Montfoort?” hooren we ons tegenwerpen. 

De gevallen staan niet gelijk. Van de drie onderwijzers was, tengevolge de vermindering van het 

aantal schoolgaande kinderen, te Montfoort één overbodig geworden. De Raad, één van de drie 

moetende ontslaan, had althans eenigen grond voor het ontslag aan allen, wijl deze handeling kon 

worden beschouwd als te geschieden om zich eene pijnlijke keuze te besparen. 

Te Smilde ontsloeg men bloot om te bezuinigen.     P. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 1 DECEMBER 1888 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 29 Nov. Tot leden van ’t kiescollege bij de Ned. Herv. gemeente 

alhier zijn gekozen de hh.: J.R.T. Tellingen, A.D. Pot, S. Veenstra, H. Pol, F. Zondag (allen aftr.) en 

T. de Boer. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

“Na rijp beraad en ernstige overweging heeft het college van burg. en weth, tot dit voorstel (ontslag 

der 8 onderwijzers) besloten; de hoofdelijke omslag is reeds tot zulk een cijfer opgevoerd, dat zij niet 

verhoogd mag worden, de post moet derhalve door bezuinigings-maatregelen gedekt worden.” Zóó 

sprak, volgens het verslag in uwe courant van Maandag l.l., de heer M.A. Hoogerbrugge in de jongste 

vergadering van onzen Gemeenteraad. 

Misschien zullen cijfers eenig beter licht doen opgaan over dien vreeselijken druk der gemeentelijke 

belastingen. 

Inkomens beneden f 300 zijn vrijgesteld van elke bijdrage in den hoofdelijken omslag en voor die 

beneden f 500 is ze zéér gering gesteld. 

Verder is de heffing dit jaar als volgt: 

Inkomen:       Belasting: 

f 500 tot f 600       f. 4.81 

f 600 tot f 700       f 7.31 

f 700 tot f 850       f 10.66 

f 850 tot f 1000      f 16.21 

In dat een zware druk; teekent die belasting een financiëelen toestand, die tot bezuiniging dringt met 

onwederstaanbaar geweld? 

Vrij sterk progressief klimt intusschen het belastingcijfer, totdat het voor een inkomen van f 8000 tot f 

10.000 iets minder dan f 800 bedraagt. En inkomsten grooter dan f 10.000? 

Smilde, mijnheer de redacteur! is voor millionairs – naar men zegt, hebben wij er hier maar één – het 

beloofde land. Meer dan f 10.000 belasten we hier niet. Wel is getracht in dien gezonden (?) toestand 

verandering te krijgen, doch MEN schijnt “geen zweem van onrecht “ te bespeuren. 

Smilde.           X. 


