Een burgemeester in de arena
van Vledder: Maurits de Milly
Door: Maarten C. Hoff

Inleiding
De laatste vijfentwintig jaren van de 19e eeuw is er in het dan nog deels achterlijke
Nederland een zeer langzaam ontwaken van een vooral bestuurlijke elite, die zich
bewust begint te worden van extreme sociale misstanden. Vledder deelt in die malaise
en behoort tot de armste gemeenten. Juist dan benoemt Koning Willem III een piepjonge aristocraat tot burgemeester van Vledder. Het is de net 29-jarige jhr. Maurits
Johan Willem Alexander de Milly, met zowaar al een burgemeesterservaring, opgedaan in Nieuwendam in de periode 1868 tot 1870.1 Dit artikel gaat over deze De Milly en zijn belangrijkste wapenfeit: de totstandkoming van een nieuwe school in het
dorp Vledder voor lager onderwijs in een weerbarstig krachtenveld.

Weerbarstig
Als de Jonkheer, komende vanuit de in Zuidlaren gelegen havezate Laarwoud,
op zaterdag 6 april 1872 de tolboom no. 3 tussen Dieverbrug en Diever heeft
gepasseerd en voor elk paard 4 cent tol heeft betaald en vervolgens in Vledder
arriveert, heeft hij zich waarschijnlijk al voorbereid op zijn aanstaande werkHet wapen van de familie De Milly en de havezate Laarwoud in Zuidlaren (foto Serrasot,
wikipedia.nl).
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omgeving. Een gemeente, die bont gekleurd is met arbeiders en een variatie
aan boeren. Het zijn 2323 zielen, inbegrepen 1077 kolonisten, die zich in 483
aanwezige opstallen bevinden, te midden van melkkoeien, kalveren, varkens
en schapen, met ergens ook nog een klokluider, die niet kan worden gemist,
omdat “... het luiden te 8 ure van het grootste belang is voor het ordelijk
schoolgaan …”. Voor de nieuwe burgemeester heeft de klok niet geluid en
niet veel later zal de nieuwbakken burgemeester ook kennismaken met de
weerbarstigheid van het bestuur van de gemeente. Dat wil in dit geval zeggen
dat regelgeving, eigenzinnigheid en eigen belang zich meestal moeizaam met
elkaar verhouden. De jonge burgemeester zal geen gemakkelijke tijd tegemoet
gaan in de “arena” van Vledder, waar Willem III hem bij Koninklijk Besluit
van 27 maart 1872 tot een van de “spelers” heeft gemaakt.
Het begin wordt, zoals overal gebruikelijk, met fraaie woorden ingeluid.
De voorzitter, Wethouder A. Offerein, intussen als gemeentebestuurder gepokt en gemazeld, in aanwezigheid van de andere raadsleden: P. ten Berge, E.
Rodermond, C.J.M. Jongkindt Coninck en S.J. van Roijen, heet De Milly welkom en spreekt de wens uit dat “... Zijne HoogEdelGeborene de belangen en
het welzijn der gemeente met trouwe ijver zal behartigen …”. Coninck, tevens
Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, “... beveelt zijn Edele ook
die instelling (...) dringend aan de zorg van den Burgemeester aan …”. In deze vergadering wordt De Milly tevens met algemene stemmen tot Secretaris
én tot Ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemd.2
Het proces
Uit niets blijkt dat de nieuwe burgemeester met zijn voorganger H. Visscher
de portefeuille inhoudelijk heeft besproken. Maar ongetwijfeld heeft hij over
het raadsbesluit gelezen van 1 november 1871, inhoudende de beslissing voor
een nieuw te bouwen school voor lager onderwijs met een volume voor 150
Ook in de Arnhemsche Courant wordt op 22 mei 1872 bericht over de benoeming van burgemeester Maurits de Milly tot secretaris van de gemeente Vledder (bron: Delpher.nl).
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leerlingen. Dit na aanbeveling
van T.F. Hulstijn, een architect
uit Steenwijkerwold. De oude
school, door de schoolopziener
als ondoelmatig en onvoldoende aangemerkt, moet geheel
worden vervangen, gezien ook
de ligging. Het schoollokaal
grenst onmiddellijk aan de oude begraafplaats van de NederLinks: C.J.M. Jongkindt Coninck en rechts S.J. van
landse Hervormde Gemeente.
Roijen (beide foto’s www.fledderkerspel.nl).
De eerste kostenraming voor
de bouw komt uit op f. 4250,–.
Dat is veel en veel te laag zo zal spoedig blijken. Een hogere raming zou voor
dit project meteen al fataal zijn geweest, want Vledder had nauwelijks een
cent te makken. En omdat Vledder een van de armste gemeenten is van de
Provincie wordt Zijne Majesteit verzocht het daarheen te doen leiden dat Provincie en Rijk na voltooiing de kosten voor driekwart op zich nemen. In de
raadsvergadering van 16 december 1871 wordt vervolgens goedkeuring gegeven aan het voorstel om Hulstijn bestek, tekening en voorwaarden van uitbesteding te laten opmaken.
Met deze kennis gewapend en intussen het eerste werk van Hulstijn ontvangen, gaat De Milly op 30 april 1872 zijn tweede raadsvergadering ‘doen’.
Zonder in een officiële vergadering B&W van tevoren te hebben ingelicht,
overhandigt hij in deze raadsvergadering een tekening met bestek voor een
nieuw schoolgebouw te Vledder, nu geraamd op f. 7365,–. De voorzitter, De
Milly dus, stelt voor de stukken in handen te geven van een te benoemen
Commissie met als commissieleden Van Roijen en hij zelf. Het voorstel van
de voorzitter om meerdere nieuwe scholen te bezoeken, zoals die van Zuidlaren (kosten f 6660,– en bovendien met een groter volume), valt goed bij de
Raad.3 De Commissie doet haar eerste summiere verslag in de besloten
Raadsvergadering van 18 mei 1872. Het blijft bij informatie over een onlangs
geopende school in Dwingeloo (tekening en bestek) en een bestek van de
school te Zuidlaren.
In de raadsvergadering van 24 augustus 1872 doet Offerein het voorstel om
de school in Uffelte te bezoeken en daarbij de onderwijzer Molewijk en de
bouwkundige Hulstijn mee te nemen. De burgemeester maakt er vervolgens
een hoger bod van en stelt voor dat dan de gehele Raad op 3 september die
school gaat bezoeken. Het waarom van alles blijft duister, maar de Raad gaat
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akkoord. De afloop is navenant. In de Raadsvergadering van 3 september 1872 wordt gememoreerd dat de
bezichtiging van de school te Uffelte diezelfde dag tot
niets heeft geleid.
Waarom de Commissie in het leven is geroepen, blijft
een vraagteken. Haar rol blijkt verder nergens uit. Ook
niet als besloten wordt om de bouw een jaar uit te stellen, waaraan overigens bij brief no. 37 van 17 juli 1872
Gedeputeerde Staten haar fiat geeft. Ook niet als er
wordt gedelibereerd over de vraag wat in de tussentijd
te doen met de aangekochte grond die er dan renteloos bij ligt. Het voorstel
van de Voorzitter om het onderhands te verhuren wordt, zo lijkt het, alleen
maar gehoord. Het beeld is uiteindelijk een van weinig bereidwilligheid er
enthousiast iets van te maken. De opmerking door Coninck gemaakt dat de
vergaderfrequentie van de Raad veel te hoog ligt, spreekt natuurlijk boekdelen
(Raadsvergadering 19 juni 1872).
In deze gehele besluitvorming zijn het gesteggel over tekening en bestek en
de ‘dynamiek’ van de kostenramingen de voornaamste kenmerken. Hoewel de
Raad Hulstijn heeft aangewezen als ‘hun’ architect wordt de tekening van
Waterstaat Drenthe voorshands aangehouden, zo wordt besloten (24 augustus
1872). In de vergadering van 3 september waarschuwt De Milly dat het oorspronkelijke plan van Hulstijn niet zal worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en “... na een langdurige deliberatie …” besluit de Raad om Hulstijn
te verzoeken zijn tekening te wijzigen conform de aanmerkingen die zijn gemaakt. Eerder had het raadslid Coninck reeds de vraag gesteld of “...Hulstijn
wel in kennis is gesteld met de aanmerkingen die op de teekening van gemelde architect zijn gemaakt …”, waarop de voorzitter toe bevestigend antwoordde. Nu op 3 september komt De Milly weer met een andere tekening van een
school die hij van de Hoofdingenieur Waterstaat heeft ontvangen om vervolgens van dit ontwerp een begroting te maken. En, zoals de burgemeester toevoegde, “...zal volgens dat bestek toch wel de school te Vledder gebouwd
worden …”. Een breedvoerige discussie volgde weliswaar, maar die had
slechts symbolische waarde. De Raad moest de Voorzitter wel volgen.
In de Openbare raadsvergadering van 9 november wordt het nieuwe ontwerp met bestek, met daarin verwerkt de kanttekeningen van de Raad van 3
september en opgemaakt door Hulstijn, besproken. De Voorzitter, die de inhoud nog niet heeft kunnen bestuderen, deelt de Raad mee dat hij erop vertrouwt dat Hulstijn de aanmerkingen heeft verwerkt en dat nu alles in lijn is
met de eerdere aanbevelingen van de Hoofdingenieur Waterstaat en dus ook
Onderwijzer Molewijk
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naar genoegen van Gedeputeerde Staten. Hulstijn is in de vergadering aanwezig en verzekert de aanwezigen dat hij heeft gehandeld “... conform den
wensch van den Raad …”. De school is bestemd voor 150 kinderen en de
bouwkosten worden begroot op f. 7424. Of dat allemaal wel klopt weet De
Milly niet, die dan ook verklaart “… daar volstrekt geen kennis van te hebben
…” en “... geheel vertrouwt op den Heer Hulstijn …”. De vergadering verwerpt met algemene stemmen dit vertrouwen van de Voorzitter in Hulstijn dat
er ook “... iets soliedst …” zou zijn geleverd. Ze gaan volledig akkoord met
het voorstel van Coninck om het eerst maar eens ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. Vreemd natuurlijk, want het had sowieso goedkeuring van ‘Assen’ moeten verkrijgen. Het tekent de sfeer in de bestuurlijke
arena.
Die goedkeuring zal worden gegeven na verwerking van de nodige bemerkingen over het bestek, die voor Hulstijn gemakkelijk uitvoerbaar zijn. In haar
vergadering van 1 maart besluiten B&W dan ook de aanbesteding “... te doen
plaatshebben op Dinsdag den 22 April 1873 …” en bovendien de school zo te
plaatsen opdat eventueel later een onderwijzerswoning kan worden gebouwd
“...zoo mogelijk vooraan …”. Inderdaad, op 16 april 1873 lezen B&W “...de
missive van GS van 8 april 1873, no. 48 houdende goedkeuring der teekening
en van het bestek voor een nieuw te bouwen school te Vledder waarvan de
kosten geraamd zijn op f. 8680,34…”. Maar omdat de begroting nog niet is
goedgekeurd, kan de geplande aanbesteding op 22 april niet doorgaan.
Het raadslid Jongkindt Coninck moet dit allemaal knarsetandend hebben
aangezien. Want waarom anders een brief van de Schoolopziener uit Havelte
(8 juni 1873) die het gemeentebestuur de aanbeveling geeft een natuurkundige
toe te voegen als hulp en voorlichting “...zonder in 't minst te kort te willen
doen aan de kennis van zaken en den Dienstijver van het dagelijksch Bestuur
…” en dat hem schijnt dat de heer Jongkindt Coninck te Frederiksoord een
uitstekende figuur zal zijn “...om, zoveel nodig, een oog over 't werk te laten
gaan …”.
Eindelijk is de begroting terug en besluiten B&W op 22 juli 1873 de Raad
zo spoedig mogelijk in te lichten, vervolgens Hulstijn te verzoeken in die
Raadsvergadering aanwezig te zijn en ten slotte Gelderman uit Meppel te vragen om een prijsopgave voor de te drukken bestekken. Op 25 juli 1873 wordt
dan ook in de Raadsvergadering het besluit genomen om over te gaan tot aanbesteden. Woensdag 20 augustus vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur zal deze kunnen plaatsvinden en om 14.00 uur zal de beslissing genomen moeten zijn. Het
plan is om meteen te beginnen met graafwerk, putten en fundamenten, terwijl
het metselen in het voorjaar van 1874 kan gebeuren. Advertenties zullen wor13

den geplaatst in de plaatselijke kranten van
Zwolle, Steenwijk, Heerenveen en Assen.
Bestekken, 40 stuks, zullen worden gedrukt
en ter tafel worden gelegd in de hotels Kuipers (Assen), Bonte Koe (Meppel), Jansen
(op de markt van Zwolle) en Wieringa
(Steenwijk) en bij Jorissen (Heerenveen) en
Van der Meer (Noordwolde).
Op die bewuste woensdag van 20 augustus
1873 liggen “... zeven inschrijvingsbilletten
in de bus …” afkomstig van
Klaas H. Noorman, Oosterwolde
11365
W. Heidema, Dieverbrug
10949
Jan Voerman, Steenwijk
5980
Fokke Aberson, Steenwijk
9290
Lolke Gerrit Visser, Oldelamer
8832
S.J. Lernstra, Wolvega
8467
De aanbesteding als advertentie in de
Jeen Klazes van der Weer - ??
8224
Procinciale Drentsche en Asser CouAan Lolke Gerrit Visser uit Oldelamer zal de
rant van 31 juli1873 (bron: Delbouw worden gegund.
pher.nl).
Het jaar 1874 is nog maar net begonnen of
B&W zien zich genoodzaakt om aan de Raad
goedkeuring te vragen voor een lening van f. 6500,–, want “... nu al bedragen
de kosten f. 8875 en twintig cent …”, terwijl de subsidies uit Assen niet tijdig
worden ontvangen, maar de termijnfacturen van Lolke Visser wél moeten
worden betaald (Raadsvergadering 14 februari 1874).
Ordinair conflict
De voortgang van de bouw heeft nauwelijks aandacht tot dat op 4 juli het bestuur van de Schoolbond om een bedrag van f. 50,- verzoekt voor het schoolfeest bij gelegenheid van de ingebruikstelling van de nieuwe school. De Milly
geeft het advies akkoord te gaan mits dan ook alle kinderen het feest kunnen
bijwonen en het desbetreffende bestuur de organisatie van het feest op zich
neemt (Raadsvergadering 4 juli 1874).
Op 5 september 1874 berichten B&W de voltooiing van de bouw van de
nieuwe school. Gedeputeerde Staten besluiten op advies van de Hoofdingenieur van den waterstaat in het 3e District het werk goed te keuren en nodigen
B&W uit de opgave der kosten toe te zenden. Maar zoals vaak zit het venijn
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Twee van de hotels waar het bestek van de school ter inzage lag. Links: Hotel Voorthuis
(voorheen Bonte Koe) aan de Groote Kerkstraat (foto: St. Oud Meppel). Rechts: Hotel Bellevue van H. Wieringa in Steenwijk aan de Oude Stationsweg (foto: Hist. Centr. Overijssel).

in de staart. Er is ‘overbouw’ nodig en die wordt ook uitgevoerd, zonder daarin Gedeputeerde Staten vooraf te kennen. Een ordinair conflict tussen burgemeester, wethouders en raadsleden breekt uit. De Milly zou wanprestatie hebben geleverd door een foutieve procedure bij de subsidieaanvraag voor de
overbouw. Hij zou hebben nagelaten een brief daarover van Gedeputeerde
Staten in behandeling te nemen met zijn Wethouders en de Raad. De Milly
ontkent “... ten strengsten…” (Raadsvergadering 5 december 1874) en zegt
dat hij de brief wel degelijk aan de stukken heeft toegevoegd. Een spel van
'welles en nietes' is het gevolg. Later zegt wethouder Offerein dat hij de gewraakte brief en bijbehorende stukken bij toeval heeft teruggevonden “... tusschen oude rommel enz., (op eene plaats waar nimmer soortgelijke stukken
geborgen worden) gelegd of verstopt waren …”. De Milly had het gelijk aan
zijn zijde, zo moest Offerein stellen.
Het gevolg was een brief van Gedeputeerde Staten met de simpele mededeling dat alles wat na de goedkeuring van de bouw nog aan kosten is gemaakt
niet wordt betaald. Koning Willem III zal uiteindelijk op verzoek van diezelfde Gedeputeerde Staten Vledder uit de nood helpen met het uiteindelijke bedrag van f. 8897,78 dat anders op Vledder “... te zwaar zou worden gedrukt.”
Over de officiële opening op 6 oktober is weinig bekend. De Inspecteur
voor het lager onderwijs in Drenthe was zeker niet aanwezig, want die had
zich in september al afgemeld. En nog opmerkelijker was de vraag van een
raadslid in de Raadsvergadering van 5 oktober 1874 over het wanneer van
“... de inwijding van de nieuwe school …”.
Het weerbarstige krachtenveld
Het driemanschap De Milly-Offerein-Eleveld is geen gelukkige vondst geweest. Formeel heeft De Milly het gezag en hij doet ook frequent een beroep
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op de regelgeving, waardoor Offerein en Eleveld als het ware worden gedwongen om een co-alliantie te sluiten. Dat heeft de voorzitter van het College van B&W geweten. Beiden laten bijvoorbeeld zonder berichtgeving De
Milly dertig minuten wachten alvorens de B&W vergadering te kunnen beginnen (24 september 1872). in deze zelfde vergadering laakt de burgemeester
weliswaar het gedrag van Offerein, zo blijkt uit het goedgekeurde verslag: “...
nadat de voorzitter Burgemeester hem reeds vroeger te vergeefs herhaald malen gezegd had die processenverbaal te willen veranderen …”. Maar Offerein
en Eleveld hebben lak aan deze figuur. De 31e Juli 1873 komt Eleveld niet
opdagen voor een belangrijke B&W vergadering. Offerein gaat na enige tijd
naar zijn collega en komt terug met de boodschap dat Eleveld “...wegens ongesteldheid verhinderd is te komen…”. Hij oordeelt dat het beter is “..dit kohier in eene volledige vergadering …” op te maken. Een week later op 7 augustus om 11 uur zal het besproken worden, maar nadat “.... De Voorzitter tot
des namiddags 2 ure op de secretarie aanwezig zijnde en de Wethouders niet
verschenen zijn, verlaat de Burgemeester het Raadhuis …”. Twee dagen later
is De Milly op zaterdag in het Raadhuis aan het werk en komen rond 11.30
beide wethouders gezamenlijk en onverwachts de secretarie binnen met het
dwingende verzoek “... om thans de kohieren (...) op te maken …”. Het opmaken van kohieren van schoolgelden worden keer op keer door Offerein en Eleveld afgehouden en als de voorzitter voorstelt in de vergadering “... de boeken
en de kas van de gemeente-Ontvanger op te nemen …”, reageert Offerein met
instemming van Eleveld dat er “... evenwel weinig tijd is zulks te doen terwijl
den ontvanger aan 't hooyen was …” (14 juli 1874). Het zijn een paar voorbeelden, maar voldoende om het beeld van buitensporige frictie waar te nemen.
Waar De Milly in het begin van zijn loopbaan zijn leiderschap nog probeerde te tonen, haakt hij nu helaas af. De kohieren werden opgemaakt. Zoals
in het projectmanagement meer dan gewenst voorkomt, lijkt nu ook onze
Jonkheer een “plino” te zijn geworden: een project leader in name only, terwijl Offerein een zonnekoning probeert te zijn, met alle risico's daaraan verbonden. Zo bijvoorbeeld het besluit van de Raad om een factuur voor een geplaatste advertentie over het bouwen van de nieuwe school niet te betalen. De
Raad had over die plaatsing van advertenties door Gelderman nog niet beslist
en – zo lijkt het – wisten ook De Milly en Eleveld nergens van. Dan blijkt Offerein de toezegging te hebben gedaan waarbij hij misbruik moet hebben gemaakt van voorkennis uit een B&W vergadering (22 juli 1873) waarin het
mogelijk plan is besproken Gelderman uit Meppel deze opdracht te gunnen.
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Afsluiting
Binnen twee jaar passeert Maurits Johan Willem Alexander opnieuw tolboom
no. 3 maar nu terug naar de havezate Laarwoud in Zuidlaren. Een eenzame
man moet hij in Vledder zijn geweest. Alleen, zonder gezin met een onderdak
op no. 179 4 in Vledder, dat ongetwijfeld een geringer comfort bezat dan wat
hij in Laarwoud gewend was. Slechts eenmaal zal hij meerdere dagen buitengaats gaan wanneer hij de wethouders op 19 november 1873 inlicht “... dat hij
van plan is voor eenige dagen buiten de Gemeente te gaan …”. Het verslag
van de Openbare raadsvergadering van 17 oktober 1874 is het laatste verslag
dat hij ondertekent ter goedkeuring. In de Openbare raadsvergadering van 2
december 1874 “... wordt gelezen
een adres van Jhr. M.J.W.A. de
Milly houdende verzoek om eervol
ontslag als gemeente Secretaris en
Ambtenaar van de Burgerlijken
Ontslag zoals gemeld in Het Nieuws van de Dag.
Stand beiden ingaande met 1 Januari 1875 …”. Ook wordt gelezen het bericht van de Commissaris van de Koning met de mededeling dat De Milly als Burgemeester eervol ontslag is verleend met ingang van 1 januari 1875. Zijn opvolger is intussen benoemd:
J. Pottinga Sz. We zullen moeten blijven gissen naar de redenen van zijn vertrek. Maar een plezierige tijd met veel
sympathieke interacties zal hij niet hebben gehad, hoewel
de doodgraver van de gemeente een uitzondering kan zijn
geweest. Die had immers tot taak om op de begraafplaats
"...het gras zoo dikwijls zulks door den Burgemeester gelast
(te) moeten afmaaijen en de heggen en boomen behoorlijk
in orde (te) houden ...". Zo'n ontmoeting betekende even
weg zijn uit de bestuurlijke arena van Vledder.
J. Pottinga
1

'Onze' De Milly wordt op 2 maart 1843 in Zuidlaren geboren. Zijn vader is Jhr. Mr. Paul Antoine

Guillaume de Milly, zijn moeder Marie Frédérique Isabelle gravin van Heiden Reinestein.
De toenmalige gemeente Nieuwendam zal in 1921 bij Amsterdam worden gevoegd.
2

In het Leidsch Dagblad van 22 mei 1872 wordt vermeld dat de benoeming van De Milly tot secretaris

van de gemeente met "... Zr. Ms. Goedkeuring bekrachtigd ..."is. In de vergadering van B&W van 12 juni
1872 wordt voorgelezen de formele benoeming van De Milly tot Secretaris. En dus wordt hij in de
Raadsvergadering van 13 juni officieel beëdigd. Bijna een maand na de mededeling in een dagblad.
3

Een broer van De Milly is burgemeester van Zuidlaren.
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Na de 'omnommering' wordt het Wijk 1, no. 60.
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