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De Smilder onderwijzers hebben onlangs bij ’t gemeentebestuur aanvraag om tractementsverhooging
gedaan; de burgemeester was tegen verhooging en bestreed ze op krachtige wijze. Dáárin ligt de
zonde, die aan des schrijvers borst zoo’n zalvende zucht doet ontsnappen.
Doch weet ge wat de eigenlijke oorzaak van al dat geschrijf is? De heer de Ruijter de Wildt is niet
voorzien van een Christelijk-nationaal of Confessioneel reukorgaan. Zal een burgemeester heelemaal
naar den zin der Confessioneelen alhier zijn, dan moet de burgemeester opgaan in den “oefenaar”, in
den “ evangelist.” Hij moet doortrokken zijn van de zuivere leer der Dordtsche vaderen. Dán eerst,
en ook dán alleen, zal hij de goedkeuring der confessionelen kunnen wegdragen. Deze hebben de
onderwijzers in hunne bescherming genomen, omdat een paar hunner (oorzaak bekend) van
geavanceerd-liberaal echt confessioneel zijn geworden!
Het is om mij zeer goed mogelijk, dat de heer de R. de W. de een of andere scherpe uitdrukking
gebezigd heeft; ze is o.i. ten eenenmale gemotiveerd, en dat is ze voor ieder, die de
kwikzilverachtigheid van enkele onzer onderwijzer kent, en weet op welke wijze ze zich soms over
den geachten burgemeester uitlaten.
A.B.C.
Heden is ons een zoon geboren.
CORN. DE VRIES en
GEERTRUIDA VERBEEK.
Smilde, 28 Mei 1873.
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Ingezonden stuk
Mijnheer de redacteur!
Men is hier teregt verontwaardigd over het anonyme schrijven in de Wekker over onzen
burgemeester de Ruijter de Wildt. In de Wekker wordt ZEd. Achtb. voorgesteld als der Christelijk
historische-beginselen toegedaan, en daarom anti-openbaar onderwijs gezind. Den voorstanders van
het Chr. onderwijs is echter zulks onbekend; doch volgens A.B.C. in de Asser Courant van heden
komen die liefelijke berigten uit “het confessioneele kamp”. Het is ons, confessioneelen, echter van
groot belang om dien man te kennen, want dan kunnen wij ons in het vervolg voor zulk een persoon
wachten. Iemand toch, die zich niet ontziet om onder het bedeksel der anoniemiteit den naam te
bekladden van iemand, die om zijne loyaliteit algemeen geacht is, hoort in “ het confessioneele
kamp” niet te huis. A.B.C., zal ons dus zeer verpligten met diens naam openbaar te maken.
Wij voor ons zijn echter van gevoelen, dat de schrijver in de Wekker in het kamp van A.B.C. te huis
behoort, want ook deze schijnt een voorstander te zijn van struisvogelpolitiek, door anoniem eenige
hatelijkheden te schrijven, die, op zijn minst genomen, grove onwaarheid zijn.
Wij vragen dan ook A.B.C.: wanneer is door een onzer mr. de R. de W. een “nulliteit” genoemd? mr.
de R. de W. was en is nog onze candidaat niet, alleen omdat hij burgemeester is, en als zoo een
dubbelen invloed in den Gemeenteraad zou hebben.
We zijn daar altijd open en rond voor uitgekomen.
Wat A.B.C. ons verder aanwrijft ten opzigte van onzen burgemeester laten wij dan ook, als der
opmerking niet waardig, ter zijde, ook wat de wijze betreft, waarop hij zich uitlaat over een paar
openbare onderwijzers. Wij voor ons hopen altijd personen van beginselen te onderscheiden en laten
het aan liberalen als A.B.C. c.s. over, om op zulk eene onedele wijze mannen aan te vallen, die de
opvoeders hunner kinderen zijn. Ook hier wordt het spreekwoord bevestigd: “Ondank is ’s wereld’s
loon.”
Smilde, 30 Mei.
J.C. Luitingh.

