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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 OCTOBER 1885 
 
Smilde, 20 Oct. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker 

op ds. J. van Konijnenburg, pred. te Bellingwolde. 

In zijne inleiding sprak de heer  v. K. over het spiritisme, o.a. in bescherming genomen door den 

Goeschen predikant ds. Huet, die in zijne geestverschijningen bewijzen ziet en wil doen zien van ’t 

bestaan van een God, een hemel en eene hel. 

Toen de heer v. K. las van de verschijningen, door ds. Huet waargenomen, kwam hem het verhaal 

van den rijken man en den armen Lazarus voor den geest, en ’t was hierover, dat hij wenschte te 

spreken. 

In de eerste plaats werd gewezen op de schrille tegenstelling tusschen armoede en rijkdom, eene 

tegenstelling, die ook in onzen tijd nog steeds bestaat, al laat men thans de armen niet meer liggen 

aan de poorten en al wordt ook veel gedaan om den nood der behoeftigen te lenigen. 

Welke zonde wilde Jezus teekenen in den rijken man? ’t Is waar, hij leefde in weelde, doch ook 

thans doen vrome Christenen hetzelfde. Af te keuren is die weelde trouwens niet; ze verschaft aan 

velen werk en brood en wordt eerst eene ondeugd, waar ze leidt tot ontzenuwing of waar de rijke 

leeft zonder God. En dat laatste deed de rijke man, van wien in ’t bijbelverhaal gesproken wordt. Dit 

was de oorzaak van zijne ellende en, te laat, zag hij in, dat ook zijne broeders verloren zouden gaan 

omdat zij leefden zooals hij. Om hen te redden wenschte hij, dat Lazarus naar hen zou gaan, opdat 

ze werden teruggebracht van den verkeerden weg. L. echter ging niet, want “ze hebben Mozes en de 

profeten”. 

 Spoken en geesten hebben ook wij niet noodig om ons te zeggen wat we doen en laten moeten; we 

hebben genoeg aan ’t licht, dat God in onze harten schijnen doet. Wonderen veroorzaken de 

bekeering niet; oproeping van geesten moge verschrikken, goeds wordt er niet door uitgewerkt. 

Ten slotte kwam spreker weder op den toestand onzer maatschappij, op de diepe klove, die er is 

tusschen rijken en armen, tusschen ontwikkelden en onontwikkelden. De theoriën der sociaal-

democraten bestrijden wil de heer v. K. niet, al wenscht hij niet met hen zamen te gaan. De genezing 

van maatschappelijke kwalen moet van binnen uit geschieden. De rijke moet niet leven voor zich 

zelven alleen; hij moet doen wat goed is. 

Met genoegen en gespannen aandacht werd de begaafde spreker aangehoord. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 OCTOBER 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Hierbij verzoekt ondergeteekende u beleefdelijk wel te willen verklaren, dat niet hij de schrijver is 

van het stuk, voorkomende in uw geëerd blad d.d. 17 Oct., geteekend S. 

U dank zeggende voor de plaatsing, heeft hij de eer te zijn, mijnheer de redacteur. 

Smilde,         uw dw. dienaar, 

21 October 1885.       M. SCHIPPER, onderwijzer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 OCTOBER 1885 
 

Boerenplaats 

Hoogersmilde. 

Op Vrijdag 13 Nov. 1885, 

des morgens te 11 uur, zal, ten huize van de Erven FLEDDERUS te Hoogersmilde, gemeente Smilde, 

publiek bij inzate worden geveild: 

Eene uitmuntende 

Boerenplaats, 

is een opstrek gelegen, bestaande in Behuizinge, Bouw- en Groenlanden, Heide en Dalgronden, 

groot pl. m. 26 hectaren, te Hoogersmilde, aan den straatweg, in gebruik bij T.H. MULDER aldaar. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


