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“Ouders! die dit lezen, ik bid u, indien gij het wèl meent met uwe lievelingen, zie toe aan wien gij
hunne jeugdige harten toevertrouwd!”- zegt de heer Luitingh in het boekje, dat hij schreef voor jong en
oud.
Als onderwijzer en opvoeder stelt de heer Luitingh aan de kinderen een vader voor, die vloekt!
Als onderwijzer en opvoeder in eene bijzondere school, laat hij de kinderen lezen, dat op de
gemeenteschool, het goede zaad, dat door ouders en leeraars in de harten van speelmakkers is gestort,
wordt verstikt door een Thorbeckiaansch heidendom!
Als onderwijzer en opvoeder, laat hij de kinderen lezen, hoe een kind op de gemeenteschool
onderwezen, door dat onderwijs gedreven wordt, om hevig met zijn vader te twisten en daarna tot het
besluit komt om zich met een scheermes den hals af te snijden!
Als onderwijzer en opvoeder laat hij de kinderen lezen, dat hunne speelmakkers, die in moderne
sectescholen worden onderwezen, dáár voor hun hart vergif innemen.
En die kinderen groeijen met elkanderen op en moeten later als burgers met elkander leven en werken!
En nu nog eene vraag aan den heer Luitingh: “is het waarheid, dat bedoeld boekje in de Smilde aan de
onderwijzers der gemeenteschool werd toegezonden, om te dienen tot geschenk voor de leerlingen dier
scholen?
Dan noemen wij dat eene groote onnoozelheid of eene groote brutaliteit.
Ziedaar mijn antwoord op de vraag van den heer Luitingh, in no. 145 van dit blad gedaan, naar
aanleiding van mijn zeggen; “de bijzondere school is dikwijls een broeinest van twist”, en ik laat het
gerust aan de lezers van de Drentsche Courant over, om te beslissen of ik te veel heb gezegd.
X.
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+ Smilde, 9 Julij. Als candidaten voor leden van der Gemeenteraad worden voor de a.s. verkiezing,
buiten de aftredende h.h. P. Wessemius, N.E. Servatius en J.H. Wind, nog genoemd de h.h. mr. A. de
Ruyter de Wildt, J.W. de Vries, M. Fernhout en C.H. de Jonge.
- Naar men verneemt is de waterstand op de Molenwijk thans zoo laag, dat men er ter naauwernood een
gestortte bok vol turf kan afvoeren. Om er die ladingen turf af te schepen, daaraan valt niet te denken.
De hoofdvaart en de wijken aan de Noord-westzijde van haar hebben overvloed van water. Het gevolg
hiervan is dus natuurlijk, dat er voor een belangrijk kapitaal op de Molenwijk renteloos blijft staan, de
turf aan de Noord-westzijde der hoofdvaart schoon opraakt en de eigenaars daarvan ze tegen verhoogde
prijzen kunnen afschepen.
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INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 11 Julij 1871
Zaturdag 9 Julij hebben de ingelanden van het veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden”, die de
vergadering van 4 Julij van bovengenoemd veenschap hebben bijgewoond en hier woonachtig zijn, een
protest aan heeren Gedeputeerde Staten gezonden.
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+ Smilde, 12 Julij. Met genoegen kunnen we berigten, dat bij Ministerieël besluit tot commies 2e kl. bij
’s Rijksbelastingen is bevorderd de heer C. Eenstroom alhier.

