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-vervolg van blad 1885e3 

Wat ik aanhaalde is door u gezegd of niet gezegd. Is het door u niet gezegd, dan kondt u volstaan 

met dit eenvoudig te verklaren en wat u gesproken heeft beter weer te geven. Is het door u wel 

gezegd, zijn uwe gedachten goed weergegeven, wat ter wereld kon u dan bewegen om op de wijze, 

als door u geschied, uit te varen. Heeft de verslaggever in de Chr. Schoolbode uwe woorden goed 

teruggegeven, wat dringt u dan tot die verdachtmakende uitspraak, “dat u uwe geheele redevoering 

op papier heeft en die ook alzoo gelezen hebt, als voorzichtigheidsmaatregel, wetende welke partij 

van uw spreken gebruik maken zou.” Tot nu toe blijkt niet dat die maatregel noodig was – want, 

behalve nu van die rust, blijkt niet, dat die partij werkelijk u iets anders heeft in den mond gelegd, en 

“uw vriend Nierstrasz” heeft er niet anders dan openlijk en eerlijk gebruik van gemaakt. 

En als ik nu nog eens uw geheele stuk overzie, dan is er niet weinig in, waarop ik zeer gegronde 

aanmerkingen heb te maken. Evenwel, ik mag er niet aandenken, om, op den voet u volgend, u te 

weerleggen. Over de benoeming van mijn Christendom als speculatief – over een verdierlijkt 

zedelijk principe (waarom toch telkens die uitlandsche woorden) en dergelijke wil ik nu niet verder 

spreken. Maar als de redacteur dezer courant zoo goed wil zijn, voor een volgends artikel mij de 

noodige plaatsruimte af te staan, dan wil ik twee zaken nader ontwikkelen, 1e. uw voorstelling van 

den schoolstrijd is onjuist, en 2e. de Staatsschool is noch de openbare, noch de nationale. Binnen niet 

te langen tijd hoop ik hierop nader terug te komen, misschien is dan ook reeds uw ander artikel 

gereed en verschenen. 

Geloof mij, weled. heer, met verschuldigde gevoelens,    uw dienstv., 

J. NIERSTRASZ. 

Hijker-Smilde, 19 Maart 1885. 
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DONDERDAG 26 MAART 1885 
 

Bij J. KUIPER te Smilde 

te bekomen: 

Beste volle HARING vijf voor tien cent. 

Beste zure en zoete gedroogde APPELEN. 

Op nieuw ontvangen mooie KAMERSTOELEN. 

Weer versche LIJNKOEKEN ontvangen 

Puik RIJSTMEEL. 
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Ingezonden stuk. 

Aan 

den WelEdelen heer J. NIERSTRASZ 

te Hijkersmilde. 

Wilde ik u uitvoerig antwoorden op uwe repliek in dit blad van 19 maart, ik zou zoo wijdloopig 

worden, dat ik aan den voet van dezen zou kunnen plaatsen: Galaten 6:11. 

Daarom een kort bescheid, en dan het pleit ten principale. 

Gij vermoedt, dat waar ik spreek van boerenbedrog, simonie enz., ik u op het oog heb en dat mij ten 

uwen opzichte zekere inlichtingen zijn verstrekt, door collega’s,  die u in de rekening hebben? 

Pardon, mijnheer! die uitdrukkingen hebben betrekking op personen in Friesland, priesterlijke 

woelwaters en stokebranden in de Hervormde kerk; waar gij meent u die uitdrukkingen te moeten 

aantrekken, daar is mij de gevolgtrekking geoorloofd, dat uw geweten spreekt, niet waar? 

Ik ben tamelijk sterk in mijne uitdrukkingen? Ja, dat moet nu eenmaal zoo; gij en allen, die het met u 

houden, hebben ons geleerd, op welke wijze men tot het volk moet spreken, en wij hebben reden om 

scherp te zijn, bij de zedelooze aanvallen, waaraan wij bloot staan om Christus wille. 

Waarom ben ik scherp? Omdat ik onverdraagzaam op één punt: ik zal mij namelijk nooit verdragen 

met de onverdraagzaamheid, en heb voor de profeten der onverdraagzaamheid geen genade, omdat 

zij zijn de verstoorders van ’s volks geluk. 
-vervolg op blad 1885f1 


