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Boeldag – Smilde.
Op Vrijdag 28 Nov. 1884,
des morgens te 10 uur, te Smilde, ten huize en ten verzoeke van den Heer R. BLOMSMA aldaar,
publieke verkoop van :
2 beste Paarden,
oud 3 en 10 jaar, 2 Schapen, 3 Varkens, 1 WAGEN op Riemen, 2 BOERENWAGENS, waaronder een
zoo goed als nieuw, 2 KARREN, een DORSCHMACHINE, KOORNWINDE, AARDAPPELZEEF met IJzeren
Roosters, 3 PLOEGEN, 3 EEGDEN, AANAARDPLOEG, PAARDETUIGEN, 10,000 halve kilogrammen
HOOI, STROO, GEDORSCHT KOORN, voorraad AARDAPPELEN en ’t geen verder tevoorschijn zal
worden gebracht.
Voorts ten verzoeke van L. DASSEN publieke verkoop van:
30 beste Dr. Schapen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Ingezonden stuk.
Aan ds. W. Meijeringh te Hoogersmilde.
Weleerwaarde heer!
In uw antwoord aan ds. Roessingh te Emmen komt o. m. deze vraag voor: “Of kan een Israëliet ook
al tot Christelijke deugden opgeleid worden?”
Alvorens op die vraag een antwoord te geven, vraag ik u: Wat verstaat gij onder Christelijke
deugden? Toch niet: “Het verwringen van waarheid, om de onwetende massa zand in de oogen te
strooien”? Toch niet: “Het niet vies zijn van verdachte middelen, om een doel te bereiken”? Toch
niet: “Dat men zijn verleden verloochent en zich geheel overgeeft aan en samenspant met hen, die
onze grootste vijanden zijn”? Toch niet: “Dat men den zuiveringseed verklaart naar de behoeften
van ’t oogenblik”? Genoeg, als, gij dat Christelijke deugden noemt, neen, dan kan geen Israëliet
daarin opgeleid worden. Een Israëliet is gehecht aan ’t plekje grond, waarop zijn wieg eens stond, en
verraadt dat plekje noch aan Rome, noch aan anderen.
Verstaat gij echter onder Christelijke deugden het: “Heb uwen naaste lief als u zelven” enz., zooals
uw vrijzinnige broeders dat prediken, ja, in zulke Christelijke deugden kan een Israëliet wèl opgeleid
worden. Er zijn zeer vele Israëlieten, die meer Christelijke deugden bezitten dan de zich noemende
Christenen, dan zij die meenen de waarheid en de wijsheid te bezitten, die hen daarin wèl kunnen
opleiden.
Uwe vraag is dan ook eigenlijk zeer onnoozel. Uwe zending onder Israël. en de collecten, die
daarvoor gehouden worden, wat hebben zij anders ten doel, dan uwe Christelijke deugden aan hen
op de dringen, hen daarin op te leiden?
In art. 33 der wet op het lager onderwijs lezen wij dan ook: “Het schoolonderwijs wordt onder het
aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de
verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot alle Christelijke en
maatschappelijke deugden”. Zie de wetgever van ’78 geeft u antwoord op uwe vraag. De Israëlieten
maken dan ook allen druk gebruik van de neutrale lagere school en zoolang ze daar liberale, humane
onderwijzers vinden, zullen ze dat blijven doen. Mochten de tijden veranderen en we eens
onderwijzers van andere richting dáár krijgen, dan is ’t nog vroeg genoeg om onze kinderen dan
voor Christelijke deugden te bewaren.
Assen, 21 November 1884.
Een Israëliet.
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Smilde, 25 Nov. Tot geagreëerde ten postkantore te dezer plaatse is benoemd G. Boer alhier.

