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Raadsvergadering. 

Smilde, 7 Jan. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, op 18 December gehouden, worden gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

De voorzitter neemt daarop het woord en heet, onder erkentelijkheid voor de attentie, bij de 

verwisseling des jaars door hem van de raadsleden ondervonden, allen bij deze eerste vergadering in 

1889 hartelijk welkom en wenscht dat dit jaar voor hen, voor hun huis en voor de gansche gemeente 

een jaar van zegen mag zijn. Hij hoopt dat de leden in hunne betrekking voor deze gemeente ten 

zegen mogen zijn. Hij wenscht dat de beraadslagingen, al mochten van tijd tot tijd de inzichten 

verschillen, het karakter der ware humaniteit blijven dragen. Het is zijne bede, dat Gods gunst op de 

werkzaamheden dezer vergadering moge rusten, opdat zij rijke vruchten voor de gemeente mogen 

opleveren. 

Ingekomen stukken: 

Brief van Ged. Staten, waarin zij onder geleide van een desbetreffende missive van de Minister, den 

Raad der gemeente Smilde namens Z.Exc. verzoeken, het besluit van den gemeenteraad d.d. 23 

November, rakende het ontslag der hulonderwijzers, in te trekken, ter voorkoming dat Z.Exc. anders 

gedrongen zoude zijn genoemd besluit, als zijnde tegen het algemeen belang, ter vernietiging aan 

Z.M. te moeten voordragen. 

De voorzitter veronderstelt, dat dit nieuwjaars-cadeautje niet voor alle leden even aangenaam zal 

zijn, doch hij herinnert de vergadering aan de spreuk, dat men een gegeven paard niet in den bek 

mag zien; van daar dat hij den Raad in overweging geeft om, onder dankzegging voor den vorm 

waarin de Minister zijn gevoelen heeft geopenbaard, den wenk van den Minister op te volgen en het 

bovengenoemde besluit in te trekken. Hij wenscht echter, dat het door hem gesprokene niet als een 

voorstel, maar als een uiting van zijn persoonlijk gevoelen worden aangemerkt. 

De heer Pot geeft te kennen, dat, hoe gaarne hij met het gevoelen van den voorzitter zoude 

wenschen mede te gaan, hij dit niet kan, niet mag en niet zal doen, aangezien hij geroepen is niet het 

algemeen, maar het belang de gemeente het eerst voor te staan. 

De heer Wessemius kan maar geen denkbeeld maken, dat het algemeen belang door dat raadsbesluit 

wordt benadeeld; men weet hoe men tot dat hooge cijfer is gekomen, men is als ’t ware genoodzaakt 

geworden, en nu men onder den druk der tijden gebukt gaat, wordt men belet dat men door eerlijke 

middelen zich zelve tracht te redden. Hij zal stemmen om het Raadsbesluit te handhaven. 

De heer Fernhout deelt geheel het gevoelen van de vorige sprekers en geeft in overweging den 

Minister met den waren finantiëelen toestand der gemeente bekend te maken en aan te blijven 

dringen op handhaving van het raadsbesluit van 23 Nov. ll. 

De heer de Vries vereenigt zich ook met het gevoelen van de vorige sprekers en wenscht het besluit 

gehandhaafd te zien; naar zijn oordeel wordt door de handhaving van dit besluit het algemeen 

belang niet geschaad, daar vooral in deze provincie een salaris van f 400 eene voldoende belooning 

is. 

De voorzitter beantwoordt het gesprokene en laat uitkomen dat naar zijn oordeel men op eene 

hoogere sport van ontwikkeling zal moeten staan, om het juiste inzicht te hebben wat onder 

algemeen belang moet worden begrepen, doch hij acht het in de gegeven omstandigheden niet 

raadzaam den strijd voort te zetten. Moest de zaak daar den burgerlijken rechter worden uitgemaakt, 

dan zoude hij niet terug deinzen om de kosten van het proces voor zijne rekening te nemen, zoo 

overtuigd is spreker van het recht in deze zaak van den gemeenteraad, maar hij blijft het ontraden 

om tegenover den Minister, den raadsman der kroon, het besluit te blijven handhaven, te meer daar 

hij de verzekering heeft, dat, voor dat het besluit in de Tweede Kamer ter sprake is gebracht, ’s 

Ministers persoonlijke overtuiging was dat besluit in strijd was met het algemeen belang, en daarom 

acht spreker de handhaving van het besluit een strijd tegen windmolens. 

De heer de Vries wil ook gaarne met hooggeplaatste personen medegaan, doch in deze mag hij het 

belang der gemeente niet ten offer brengen. 

De voorzitter geeft aan den heer de Vries te kennen, dat hij dat zeer op prijs stelt, doch hierin ligt het 

verschil tusschen den vorigen spreker en hem: waarmede worden de belangen der gemeente in deze 

het best behartigd? en dan acht spreker aan den wenk van den Minister gevolg te moeten geven. Wie 

weet hoe spoedig, indien de tijden of eene gewijzigde schoolwet geen verandering aanbrengt, wij 

met art. 49 der schoolwet in de hand bij den Minister moeten aankloppen om de zware lasten dezer 

gemeente dragelijker te maken; daarom te meer wenscht hij aan den wenk van den Minister gevolg 

te geen, doch wenscht dat elke lid naar overtuiging in deze handelt en vandaar is van hem geen 

voorstel te wachten.        –vervolg op blad 1889a2 

 

 

 


