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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 DECEMBER 1888 
 

Ingezonden stuk. 

Gemeenteraad Smilde. 

Mijnheer de redacteur! 

Bij Kon. besluit van 27 Aug. 1886 (Stbl. no. 128) werd overwogen: 

dat het ontslag, indien het een onderwijzer betreft die niet aan het hoofd eener school is geplaatst en 

voor zoover hij dit niet zelf aanvraagt, volgens art. 29c der wet wordt verleend door den 

gemeenteraad op voordracht van burg. en weth.; dat hierin voor de onderwijzers een waarborg is 

gelegen, dat zij niet willekeurig door den raad zullen worden ontslagen en deze waarborg hen zou 

worden ontnomen, indien het den raad vrijstond te bepalen, dat de benoeming zal geacht worden voor 

een bepaalden tijd te zijn geschied. 

In Aug. 1886 dus nog wilde de Regeering den onderwijzers niet hebben ontnomen den waarborg, die, 

naar hare meening, in art. 29c der wet was gelegen, dat zij niet willekeurig door den raad zullen 

worden ontslagen. 

De Regeering rekende daarbij kennelijk buiten den raad van Smilde. Aan hem de eer – de zeer 

twijfelachtige eer trouwens- van dit te hebben bewezen. 

Het bekende besluit van die achtbare vergadering is, wordt gezegd, niet in strijd met de wet. Bij 

beschikking van 26 Mei 1886 no. 1449, afd. O., gaf de Min. v. Binn. Zaken als zijn gevoelen te 

kennen, dat art. 29c het ontslag van een onderwijzer zonder medewerking van den schoolopziener 

toelaat en hij daarom geen termen tot vernietiging van zoodanig besluit van een gemeenteraad vinden 

kon. 

O.i. ten onrechte. Het besluit van den raad van Smilde moge niet in strijd zijn met de letter, zeer zeker 

is het in strijd met de bedoeling der wet. Art. 29b en c zijn, ook blijkens den Mem. v. Toel., 

geschreven voor geheel andere gevallen dan dat te Smilde. Doch al ware het daar genomen besluit 

niet voor vernietiging vatbaar op grond van strijd met de wet, is het dit dan ook niet op grond van 

strijd met het algemeen belang? 

Of is, ook op het gebied van het Staatsrecht, alles, wat niet verboden is, geoorloofd en is er, ook op 

dat gebied, geen ander dan het geschreven recht? 

Aan meer bevoegden het antwoord op die vragen.      P. 

SMILDE 

Nationale Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde herinnerende aan de verplichting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat die 

aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen 1 en 31 Januari 1889, en dat daartoe 

verplicht zijn alle mannelijke ingezetenen die geboren zijn in het jaar 1870. 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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DINSDAG 4 DECEMBER 1888 
 
Smilde, 2 Dec. Bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn gekozen als ouderlingen de heeren J. Olijve, M. 

Schans, en P. Datema; als diakenen de hh. M. Janssens , M. Hofman en J. Eleveld. 

Stemming van Passage. 

Ingevolge machtiging van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid brengt het BESTUUR van 

het Waterschap de Molenwijk te Smilde ter kennis van belanghebbenden, dat de Passsage over de 

Molenwijksbrug, liggen over de mond van de Molenwijk bij de Veenhoop, van af Donderdag den 

6den December a.s., gedurende 21 dagen, is GESTREMD. 

Smilde, 3 December 1888. 

Namens het bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 


