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Ook wij willen Chr. Nederlanders vormen en maken den kleinen ook met de geschiedenis van ons 

dierbaar vaderland bekend. Wij wijzen hen ook op de groote gebeurtenissen en personen van 

vroegeren tijd en wij ontkennen in de redding van ons volk uit bange oogenblikken volstrekt  niet 

Gods hand. Integendeel, wij leren, om maar eens een voorbeeld te noemen, ook onzen kleinen “dat de 

Ruiter nooit ten strijde ging zonder God vooraf gebeden te hebben, dat hij nimmer eene overwinning 

behaalde zonder God er voor te danken, zonder Hem daarvoor alle eer te geven.” 

Wij durven ook met vrijmoedigheid vragen: “God geve onzen Koning kracht en lust, om nog vele 

jaren een vader voor zijn volk te zijn.” 

Wij durven ook gerust den kinderen onzen wensch doen hooren, dat ze, na de geschiedenis te hebben 

geleerd, het voornemen mogen hebben opgevat: “Ook wij willen, nu wij jong zij, ons best doen, om 

eenmaal met Gods hulp brave menschen, nuttige burgers, flinke vaderlanders, en als het noodig is, 

dappere verdedigers van den dierb’ren geboortegrond te worden.” 

In tegenstelling echter met ds. Br. wenschen wij geen stap terug te treden op d’afgelegden 

levensbaan; nooit tot den staat der barbaarschheid terug te keeren. 

Mijn laatste woord nog even over de weerlegging van ds. Br. omtrent de bedenking dat de ds. niet 

geroepen zijn om den kinderen den godsdienst te leeren. 

Aardig is zijne gulle bekentenis, dat de predikanten niet die kunst van onderwijzen bezitten als de 

meester. Dacht hij soms ook aan het spreekwoord: “Die zich zelf vernedert, zal verhoogd worden?” In 

allen gevalle hij heeft zijn hoorders niet een weinig zand in d’oogen willen strooien, door te zeggen, 

dat de pred. met één uur catheges.-onderwijs op verre na niet uit kunnen richten, als de meester, wien 

zoovele uren ten dienste staan. ’t Is waar, de onderwijzer van de school met den bijbel heeft ook 5 uur 

daags, maar, willen ds. Br. en cs. soms ook onder het rekenen, het schrijven, de aardrijkskunde, de 

vormleer, het teekenen enz. godsdienst onderwezen hebben? Of willen ze voor deze kundigheden 

maar enkele uren in de week uittrekken en aan ’t onderricht in Gods woord het leeuwenweel geven? – 

Dan begrijp ik de gegrondheid der klachten van vele ouders, die hunne kinderen op zoo’n school met 

den bijbel hebben gehad. “Meester! zij hebben daar haast niets geleerd!” 

U dank zeggende m. d. r. zal ik eindigen met de waarschuwende woorden van den grooten de 

Genestet: 

“O, mensch! keer tot u zelven in! “ 

Smilde, 28 Nov. ’84.        J. EIKEMA HZ. 
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Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van J. Wever, H.T. Hoogeveen, J.H. Duker, M. 

Schans, A. Bos, R. Blomsma, H. Boonstra, J. Rotgans, D. Spier en T. Beverwijk, dat zij hunnen 

Patentbladen over het 2de kwartaal van den dienst 1884/85 van de Gemeente-Secretarie kunnen 

afhalen van en met Donderdag den 4den tot en met Maandag den 8sten December 1884.  

BOELKEN, Burg. 
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Op Donderdag 11 Dec. 1884, 

voormiddags tien uur, zullen, ten huize van LUCAS FLEDDERUS te Hoogersmilde, ten verzoeke van de 

Erven JANNES LAMMERTS BOER, worden geveild: 

Twee Huizen 

met bijgelegen Bouw- en Weiland te Hoogersmilde nabij het Tolhek, kadaster sectie A, nos. 575, 577, 

682, 683, 576, 111, 788, 789, 790, 780, 781, 786, 787, te zamen 4 h., 84 a., 50 c. 

Een kamp BOUWLAND aan de Krommewijk te Hijkersmilde, sectie D, no. 705, groot 77 a., 30 c. 

Een perceel HOOILAND in het Overveld onder Beilen, sectie E. mo. 417, groot 69  a., 20 c. 

Een perceel LAND in de gemeente Diever, grenzende aan de gemeente Smilde. 

Notarissen: Mr. J.B. VAN LOENEN en A.J.C. TELLEGEN. 


