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INGEZONDEN STUKKEN
Op anoniem geschrijf acht te slaan is in den regel even dwaas, als een zot op zijne vragen te antwoorden
en toch kunnen de omstandigheden gebieden er op te moeten letten.
Zo vind ik mij gedwongen een anoniemen schrijver (zie Asser Courant van 16 Julij l.l.), zich noemende
“een vriend van regt”, eenige opmerkingen te moeten maken.
Vergun mij Anonymus! eene vraag op den voorgrond te plaatsen.
Wat heeft u bewogen, achter uwe schoone eigenschap (vriend van regt) u schuil te houden. Een mensch
wiens hart zoo voor regt schijnt te kloppen, dat hij zich genoopt voelt, de pen er voor op te vatten, en dat
om eene goede zaak en goed regt te krijgen, diens naam mag, diens naam moet in onze gemeente niet
verborgen blijven.
Anonymus! wat heeft u weerhouden? Is ’t nederigheid, schroomvalligheid, of noodzakelijkheid?
Ik mag Anonymus! het voor u niet verbergen, maar bedenk dat het stuk geheel zijn waarde er door
verliest. Het is nu gelijk aan een geldstuk, zonder muntwapen; de gehalte kan ze hebben, maar de
stempel ontbreekt.
Anonymus! ik wil het voor u niet verbergen maar gij hebt den schijn op u geladen dat gij achter het
schoone motto, iets onedels verbergt, en die schijn verwezenlijkt zich meer en meer, om, als gij een
vriend van regt waart, gij ook een vriend van orde zoudt zijn en gij zult het mij Anonymus gereed
toegeven, dat gij door nu eerst te schrijven regt en orde hebt verbroken.
’t Was welvoegelijk, ja uw pligt geweest Anonymus, dat iemand als gij, met zulke uitgebreide
reglementaire kennis en vormen toch begiftigd, op zijn tijd hadt gesproken, dat is: bij de
voorbereidende werkzaamheden tot het beroepen van ouderlingen en diakenen. Gij moet het zelve wel
gevoelen, dat door nu te spreken, nu reeds de beroepene zich heeft verklaard, gij het vermoeden niet
kunt ontgaan dat gij geen vriend zijt van regt, maar van twist, van partijzucht.
Maar Anonymus! noem uw naam, zuiver u van den blaam, dat uw motto is:
in troebel water is goed visschen;
en kunt gij u zuiveren dan zult gij den welverdienden lof der gemeente niet ontgaan. Welligt wordt er
nog een standbeeld voor u opgerigt, want gij zijt een man vol reglementaire kennis en hebt voor de
hoogere kerkelijke collegiën een cursus geopend in het kerkelijk regt.
Blijft gij u echter achter het masker der anonymiteit verbergen, dan zal wantrouwen tegen u blijven
bestaan en men alle redenen hebben om te gelooven, dat gij een knecht zijt van partijzucht.
Smilde, 17 Julij 1868
Uw dienaar,
M.A.H.
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+ Smilde, 28 Julij. Gisteren ontstond aan de Z.W. zijde der Hoofdvaart, tegenover het Oranjekanaal, een
vrij erge brand in het veen en heideveld, die de schromelijkste gevolgen had kunnen hebben. Zoodra
onze burgemeester hiervan berigt ontving, begaf hij zich dadelijk, vergezeld van beide veldwachters,
naar de plaats van het gevaar. Ruim vijftig man, met schoppen gewapend, werden aan het werk gezet om
een grup te graven, om het verder voortbranden te keeren, dat dan ook gelukt is.
Men denkt, dat de brand is ontstaan, doordat kinderen met vuur in het veld speelden.
+ Bovensmilde, 27 Julij. Heden is uit het vroeger vermeld 3tal, met algemeene stemmen, tot predikant
verkozen de heet V.T. Sikkes te Oude Schild op Texel.
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