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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 3 JANUARI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

M. d. R.! 

Volgens de geruchten zou een van de hoofden der scholen alhier voornemens zijn na korten tijd  

eene publieke lezing te houden over de openbare lagere school als de ware opvoedingsinrichting. 

Alsdan zal aan enkele heeren gelegenheid worden gegeven voor een debat, o.a. aan den heer 

Nierstrasz, predikant in de groote kerk alhier. Hem vooral zal dringend worden verzocht aan de 

discussie deel te nemen, aangezien hij, naar men zegt, met een zijner broederen ijverig de wijken 

bezoekt, teneinde lichtgeloovige ouders over te halen hunne kinderen naar de school met den bijbel 

te zenden, waarvoor hij dus zeker gegronde reden zal hebben, die hij dan naar gelieven kan 

blootleggen. 

Ook hun, die meenen en zeggen, dat de openbare lagere school de kleinen voor de hel opvoedt, zal 

zeker gelegenheid worden aangeboden om voor het volk klaar uiteen te zetten waarop zij hunne 

meening gronden. Doch ook zal stellig de heer X2 worden uitgenodigd. Wij hopen, dat die mijnheer 

van de schoone gelegenheid zal profiteeren. Hoogstwaarschijnlijk valt er voor hem zeer veel te 

leeren; althans hij heeft in zijne allertreurigste artikelen tegen den heer Eikema, zoowel in de Oude- 

als Nieuwe Asser courant, getoond, niet het minste begrip te hebben van de opvoedende kracht der 

openbare lagere school, alsmede van de eischen haar door de wet gesteld. 

Wij willen niet ontveinzen, dat we ook hem gaarne zullen hooren, opdat we dan tenminste 

zekerheid van hem hebben verkregen, of hij geavanceerd liberaal – dan wel de souffleur der 

orthodoxie in onze gemeente is. Maar evenwel is ook onze waarachtige wensch, dat hij op dat 

oogenblik beter moge spreken dan hij tot dusver heeft geschreven. 

Indien de lezing plaats heeft, gelooven wij op een zeer talrijk publieke van hier en elders te kunnen 

ekenen. 

Smilde, 31 Dec. ’84.         N.N. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 JANUARI 1885 
 

Veiling – Hoogersmilde. 

Mr. J. BECKERINGH VAN LOENEN, Notaris te Dwingelo, zal, op 

Woensdag 14 Januari 1885, 

des voormiddags 11 uur, ten huize van L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, publiek bij inzate veilen, 

ten verzoeke van den WelEerwaarden Heer Ds. R. K. HUMMELEN te Leens: 

Een Plaatsje, 

staande en gelegen te Hoogersmilde, groot 14 H., 39 A., in huur bij HENDRIK FLEDDERUS. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 6 JANUARI 1885 
 
Het ARMBESTUUR der Israëlietische gemeente te Smilde maakt hunne ingezetenen bekend, dat zij 

in den loop dezer week eene COLLECTE zullen houden ten behoeve hunner armen. 

Het Armbestuur voornoemd: 

H. ZALIGMAN, Voorzitter. 

M. ZADOK, Penningmeester. 

Te Huur, tegen 1 Mei 1885, 

EEN HUIS, 

geschikt tot uitoefening van een WINKEL, met SCHUUR en eenige kampen LAND, gelegen te Smilde. 

Te bevragen bij Mej. de Wed. J. JOFFERS aldaar. 


