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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 APRIL 1870 
 

Ingezonden Stukken 

Den WelEdelen Heer M.A. Hoogerbrugge te Smilde. 

WelEd. Heer! 

UEd. verzoekt mij, in uw stuk van den 21 Maart 1870, dat ik UEd. wil inlichten sints wanneer de Chr. 

Nat. school tot de Chr. Ger. Gemeente is overgegaan. 

WelEd. Heer, hoe zoude ik aan UEds. verzoek kunnen voldoen, daar ik meen uit een goede bron te 

hebben geput: dat die school, die UEd. de Chr. Nat. school noemt, nooit onder het Chr. Nat. onderwijs 

geweest is, en is dat juist, dan heeft de oud-voorzitter van die school zich vergist. - Ook is er in mijn 

stuk van den 14den Maart 1870, waarop UEd. het oog hebt, van den overgang van die school tot de 

Chr. Ger. Gemeente volstrekt geen woord. 

Dat ik bovenbedoelde school de school van de Christelijk Afgescheidenen genoemd heb, is geschied: 

omdat het tegenwoordig bestuur van die school alleen uit Afgescheiden personen bestaat en hoewel er 

ook nog leden van de Hervormde kerk tot die school behooren, doch het bestuur heeft alleen maar 

beslissende stemmen. 

UEd. acht elken kerkelijken band hoogst schadelijk voor bedoelde school. Ik integendeel meen, dat de 

ware kerk moet zorgen voor de scholen en dat het hoogst noodzakelijk is, dat de school onder een 

naauw opzigt van de kerk staat. 

UEd. schrijft, “dat het karakteristiek der Chr. school moet zijn, dat zij bij haar opleiding tot 

pligtsbetrachting, die het leven rigten, doen uitgaan van het kruis der verzoening.” 

UEd. hangt voor de school het kruis der verzoening als een bekende vlag op, maar onder die bekende 

vlag kunnen vele vreemde waren worden ingevoerd, hetzij het kruisje van de papist, de leer van de 

algemeene verzoening der oude ketters, en de zoogenaamde kersboom, en laten de kinderen zich daar 

mede vermaken onder de vlag alsof zij den Christus eeren. 

Smilde den 29 maart 1870       UwEd. dw. dr. 

H. Joffers 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 MAART 1870 
 
+ Smilde, 29 Maart. De heer H.N. uit Diever kwam hier gister met nog iemand bij zich van Assen 

rijden, toen het paard bij de Veenhoopsbrug schichtig werd en met den wagen in de hoofdvaart stortte. 

Man en paard en ook de wagen werden gelukkig behouden aan wal gebragt, zoodat dit voorval boven 

verwachting gelukkig afliep. 

Den WelEdelen Heer J.C. Luitingh, 

Hoofdonderwijzer van de bijzondere school te Smilde. 

WelEd. Heer! 

U schrijft in de Provinciale Drentsche en Asser Ct. van den 28 dezer, dat UEd. genoodzaakt wordt de 

pen tegen mij op te vatten, maar UEd. hebt al vroeger de pen tegen mij opgevat, in bovengenoemde 

courant, eer ik ooit gedacht had mijn pen tegen UEd. te bewegen. 

Ten eersten: De reden, waarom ik UEds. school de school van de Christelijk Afgescheidenen genoemd 

heb, kunt UEd. in mijn stuk aan den WelEd. Heer Hoogerbrugge lezen. 

Ten tweeden ontkent UEd., dat gij u met mijn doen bemoeid hebt, maar wel degelijk hebt gij u met 

mijn doen bemoeid door het openbaar maken, dat UEd. u niet begrijpen kondt, dat ik mijn kind deed 

deelen in een onderwijs, dat tegen mijn beginselen strijdt. 

En eindelijk gaat UEd. ontkennen, dat UEd. u de Christelijke Afgescheidene kerk en belijdenis 

schaamt, maar nu meen ik UEd. te moeten bewijzen, dat UEd niet alleen u die genoemde kerk en 

belijdenis schaamt, maar ook daartegen in strijd gaat: - UEd. staat tegen de genoemde kerk in strijd, 

door met uw lidmaatschap in een valsch kerkgenootschap te zijn, welk genootschap lijnregt over staat 

in strijd tegen de Chr. Afg. kerk. 

UEd. staat ook in strijd tegen de belijdenis der Chr. Afg. of der Gereformeerden: door het niet 

betrachten van het ambt der geloovigen, maar u te gedragen tegen artikel 28 ban onze geloofsbelijdenis, 

door welk gedrag UEd. doet tegen de ordonantie Gods. 

Smilde den 30 Maart 1870        UwEd. dw. dr., 

H. Joffers. 


