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-vervolg van blad 1885a2 

Sub e. Zal niet de geheele methode van opvoeding, zal niet bij name de tucht geheel onderscheiden 

zijn, bijaldien men, ja dan neen, met den Bijbel rekent? 

Ziet, wanneer het hoofd der school op bovenstaande zaken wil letten, dan zal hij verstaan dat de 

Christelijke school niet maar eene liefhebberij is, maar dat het hier beginselen geldt van de grootste 

beteekenis en van het hoogste gewicht; dan zal hij verstaan dat het niet zonder reden is, dat ons 

Christenvolk jaar op jaar met liefde zijn tonnen gouds offert om Christelijke scholen op te richten en 

in stand te houden. Als het hoofd der school op al die punten vrij en frank zich wil verklaren, dan zal 

het volk de oogen opengaan, dan zal het inzien, aan wie het zijne kinderen toevertrouwt en naar 

welke beginselen de kinderen in de Staatsschool worden opgevoed; dan zullen de Christenouders, 

die vasthouden aan de waarheid in den Bijbel, ook begrijpen hoe diep zondig, hoe geheel in strijd 

met Gods gebod, in strijd ook met het waarachtig heil van hun kinderen, zij handelen, door hun 

kinderen nog langer te zenden naar eene school, waaruit door de wet Gods woord en het gebed 

gebannen zijn. 

Laat het hoofd der school rondborstig zich uitspreken, en het zal blijken, dat de Staatsschool niet 

anders is dan de secte-school der modernen, en dat de gelden, van gemeente- en staatswege uit den 

zak der belastingplichtigen aan die school besteed, niet anders zijn dan eene voor een groot deel 

gedwongen bedeeling door de geloovigen aan de ongeloovigen, door de orthodoxen  aan de 

modernen, door de gemeente van Christus aan hare tegenstanders! Dan zal het blijken ook dat de 

predikant en de ouderling, die huisbezoek doen en ook de belangen der opvoeding bespreken, niet 

anders dan aan hun heilige roeping getrouw zijn. neen zij speculeeren niet op de lichtgeloovigheid 

der ouders, maar zij wijzen de ouders op hun dure verplichting, zij werken in ’t ware belang van de 

kinderen der gemeente, en alzoo ook in het belang der maatschappij, waarin die gemeente het 

zuurdeeg is. 

Op bovengenoemde voorwaarden zal dus het bedoeld hoofd der school mij tot een openbaar debat 

volkomen bereid vinden. 

Smilde, 5 Jan. ’85.         J. NIERSTRASZ. 
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Kennisgeving. 

Ter Gemeente-Secretarie van Smilde is, met bijlagen, ter inzage gelegd het verzoekschrift van 

JURJEN RODENHUIS, wonende te Smilde, om het perceel wijk B, no. 659, eene Slachterij te mogen 

oprichten. 

Op Woensdag den 21sten Januari 1885, des morgens ten 10 uur, zal, ten Gemeentehuize, 

gelegenheid worden gegeven om tegen het oprichten dier inrichting bezwaren in te brengen en deze 

mondeling en schriftelijk toe te lichten. 

Smilde, 7 Jan. 1885.       Burgemeester en Wethouders, 

BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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GROTE VERHURING. 

Veenputten – Smilde. 

Zaterdag 17 Jan. 1885, 

des avonds om 6 uur, zullen, in het Logement van mej. de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publieke 

worden verhuurd: 

ONDERSCHEIDENE 
Veenputten, 

ter vergraving liggende aan de Molenwijk en Jonkerswijk te Smilde. 

Aanwijs doet A. JOFFERS te Smilde. 

Ten verzoeke van den Heer mr. L. O, GRATAMA te Assen. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


