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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 OCTOBER 1863 
 
Eenige belangstellende ouders vragen, of ’t gerucht waar is, dat het Dagelijksch Bestuur geen plan heeft, 

oproeping te doen van sollicitanten naar de vacante hulponderwijzers-bertrekking in een der 
hoofdscholen dezer gemeente? 

Een hulponderwijzers-betrekking, waaraan een tractement van f 300,- verbonden is (de vertrokkene 

heeft het althans genoten) behoeft toch maar zoo niet aan d’eerste, de beste, weggegeven te worden. Hoe 
meer sollicitanten, zooveel te ruimer de keus. 

Men zal toch niet van oordeel zijn, dat een der hier aanwezige kweekelingen, pas den hulponderwijzers-

rang verkregen hebbende, aanspraak op genoemd betrekking heeft, boven anderen! 

’t Is waar, hij heeft, bij gebrek aan een hulponderwijzer geassisteerd, maar heeft daarvoor ook, naar we 
meenen, een tijd lang f 2,50 per week uit de gemeentekas getrokken; terwijl een ander, die ook heeft 

geassisteerd, daarvoor niets mogt ontvangen. 

Men zal ons tegen werpen, dat hij een uur moest loopen, om tot assistentie te verstrekken. 
Dat is wel waar; maar hoe lang had hij dat vóór dien tijd al reeds gedaan, en dat geheel vrijwillig. 

Op de Smilde zijn vier scholen. Als nu de kweekelingen eens in ’t hoofd kregen, om, gelijk hij gedaan 

heeft, bij hunnen onderwijzer weg te loopen naar een ander, zou dat hun aanspraak geven, om, als ze bij 

gebrek van een hulponderwijzer meer dan gewoonlijk assisteerden, hunne verren loop betaald te 
krijgen? Wij gelooven het niet en verwachten ook van ’t Dagelijksch Bestuur en van al de leden van den 

Raad, door wie, zoo we meenen, de benoeming geschiedt, dat ze daarom bedoelden kwekeling, of liever 

hulponderwijzer, niet zullen voortrekken. 
Wij kunnen het ook volstrekt niet inzien, dat een zoo door en door bij de kinderen bekende 

hulponderwijzer de voorkeur moet verdienen en zoo sterk is aan te bevelen. Wij zijn juist van een 

tegengesteld gevoelen; de redenen zijn gemakkelijk te gissen. 
Wij achten het dus allezins wenschelijk, dat een eene oproeping van sollicitanten geschiede, opdat elk, 

die genegen is, zich kan aangeven, en uit eene ruime keus, zoo mogelijk, eene goede keus kan gedaan 

worden. 

Smilde, 16 Oct.       Eenige belanghebbende ouders. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 OCTOBER 1863 
 
+ Smilde, 21 Oct. Alhier heeft zich eene commissie gevormd, om eene Christelijk school, en bij 

voldoende deelneming, Christelijke scholen op te rigten. Deze commissie bestaat uit de heeren W.J. 

Thijssen, president, M.A. Hoogerbrugge, vice-president, J. Y. Nuis, secretaris, en J. Vennink, 

penningmeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 OCTOBER 1863 
 
Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde vraagt een 

Hulponderwijzer, 

voor de SCHOOL te HIJKERSMILDE, op eene jaarwedde van f 250,-. 

Aangifte in persoon of met franco brieven vóór 31 dezer. 
Smilde 17 October 1863     Het Gemeentebestuur voornd., 

        De burgemeester, 

        VAN RIESEN 
        De Secretaris, 

        H. BAKKER 

(Deze advertentie is vroeger niet geplaatst, omdat ze niet eerder ontvangen is) 

De HULPVEREENIGING van het CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS te Smilde, heeft plan 

haar 

eerste lezing, 

in dit saizoen op Maandag den 26 Oct., des avonds te 7 uur, in de CHR. AFGESCHEIDENE KERK te 

houden. 

De LEZING zal gehouden worden door den Hr. M.A. HOOGERBRUGGE. 


