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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 JUNIJ 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Ik schreef in de Drentsche Courant van 12 Junij  het volgende: 

“Ds. Moquette 

te Smilde heeft het verkiezingswerk voor de Drentsche orthodoxen, confessionnelen en nationalen 

geregeld. 

De Smilde is het hoofdkwartier der beweging die aan Drenthe secte-scholen, dikwijls broei-nesten van 

twist onder de burgers, wil geven en professor Gratama is de profeet. 

Maar als professor Gratama het schoolwezen zou regelen, wee dan de gemeentekassen! Zij zouden 

leeggeplunderd worden door subsidien voor allerlei secten. 

Liberale Drenthen! 

voorstanders van orde en verdraagzaamheid, toont dat te zijn, ook op Dingsdag aanstaande, bij de 

stembus. 

Kiest mr. H.J. Smidt.   X.” 

 

Onmiddelijk nam H. te Smilde zijne pen om mij zijn dank te brengen voor de drie ontdekkingen, die 

ik, zooals hem uit mijn artikel bleek, had gedaan. 

De eerste was, volgens H.’s lezing, dat ds. Moquette het verkiezingswerk in Drenthe leidde. 

Dat heb ik niet gezegd. 

De tweede was: dat Smilde het hoofdkwartier dier beweging was. 

Dat heb ik wezenlijk ontdekt. 

De derde was: dat Professor Gratama een profeet is. 

Dat heb ik gezegd, en uit den zin is op te maken dat hij profeet is voor de anti-schoolwetmannen. 

H. ziet in die ontdekkingen voor de Smilde reden tot hoogmoed. 

Zeggen al de Smilders dat? 

H. vindt in ds. Moquette een man die de leiding van ’t verkiezingswerk op zich nemen wil en kan. 

Met welk gevolg? 

H. zegt, dat uit Smilde, een Nazareth voor velen(waaronder ik niet behoor), eene goede beweging 

geboren werd. 

Zeggen alle Smilders dat? 

H. hoopt, dat Professor Gratama , meer aanleg heeft om profeet te zijn, dan ik. 

Om profeet te zijn is geen aanleg nodig. 

De profetie is eene gave. 

H. is niet heel bijbelvast, denkt mij. 

Professor Gratama zou ik storm hebben laten loopen op de gemeentekassen teneinde die te plunderen. 

’t Is alsof die geleerde een Commune-man is! 

Ik zeide dat die kassen zouden geplunderd worden door subsidie-vragers. 

H. zegt, dat de liberale en modernen sints jaren elken droppel bloed, onregtvaardig uit orthodoxen en 

confessionnelen geperst, hebben opgelikt, om ’t leven van hunne secte-scholen te rekken. 

’t Is mij te bloederig om er op te antwoorden. 

H. eindigt met mij een product van de secteschool te noemen. 

Dat is fijne polemiek! 

Den boom kent men aan zijne vruchten - zegt H., en ik ook. 

H. en ds. Moquette hebben van de Drentsche stembus eene gevoelige les ontvangen. Zij zien nu hoe 

groot hun invloed is en wat al de circulaires, biljetten enz. hebben uitgewerkt en wij voorspellen prof. 

Gratama, als hij nog eens weer de speelpop van een kerkelijk “standje” van de Smilde wil zijn, nog 

droeviger lot. Ds. Moquette is volstrekt de man  niet die Drenthe kent en als hij tot pleitbezorger 

iemand neemt, die niet goed kan lezen en de vreedzame Drenthenaren  orthodox en confessionneel 

bloed laat oplikken, werpt hij zich weg. 

Onze orthodoxen en confessionnelen zelven zijn te beschaafd, om met zulk smerig geschrijf gediend te 

zijn. Ds. Moquette had als verstandig man eenige studie van Drenthe en van het Drentsch volks-

karakter moeten gemaakt hebben, vóór hij als hoofdman optrad. Hij heeft te spoedig naam gemaakt, 

om dien niet even spoedig te verliezen. Ook zou het kunnen zijn, dat hij, als herder en leeraar, op de 

Smilde iets beters kon doen dan in andere gemeenten op de verkiezingstrom te slaan. 

X. 


