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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 JUNIJ 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Ik wil mij volstrekt niet mengen in uwe polemiek met H., daar ik hem bekwaam genoeg acht om u te 

antwoorden. Ook wil ik den handschoen niet opnemen voor ds. Moquette, die niet gewoon is om op 

anoniem geschrijf regard te slaan, daar hij zelf altijd open en rond voor zijn gevoelen uitkomt. 

Ik zou mij geheel van schrijven onthouden hebben, ware het niet, dat gij in uw schrijven van 12 Junij 

beweerde (als ik ten minste goed kan lezen), dat de bijzondere scholen, de door u betitelde sectescholen, 

dikwijls broeinesten zijn van twist onder de burgers en kweekplaatsen van wanorde en 

onverdraagzaamheid. 

Dat gaat mij persoonlijk aan, daar ik het voorregt heb om aan het hoofd van zulk een “secte-school” te 

staan. 

Toen ik dat las, dacht ik, dat is zeker ook zoo’n boeman als waarop de redactie van dit blad doelde, toen 

zij over de verkiezingen in het Noorden schreef. 

Daar er nu echter velen zijn, die voor zulk een “boeman”  bang zijn, zoudt gij zeker een nuttig werk 

doen als gij het Drentsche volk eens op de hoogte wildet brengen omtrent den aard van dien gevreesden 

man; of met andere woorden, als gij eens regt duidelijk wildet aantoonen, dat de bijzondere scholen in 

waarheid kweekplaatsen zijn van twist onder de burgers, en dus door allen die orde en 

verdraagzaamheid voorstaan moeten geschuwd worden. 

Gij schijnt nogal (ambtshalve misschien) met het onderwijs op de bijzondere scholen bekend te zijn, en 

daarom zal het u niet moeijelijk vallen uw beweren met feiten te staven. 

En hoewel ik geen profeet ben (misschien heb ik den aanleg niet om de gave der profetie te ontvangen), 

durf ik u toch voorspellen, dat gij dan spoedig de voldoening zult hebben, die gehate broeinesten 

opgeruimd te zien. 

Ik beloof u tevens, dat ik u ter belooning voor uwe moeite dan duidelijk en klaar zal aantoonen en met 

feiten staven, dat hetgeen gij van de bijzondere scholen beweert op de openbare van toepassing is. 

In afwachting 

Smilde, 21 Junij          J.C. Luitingh 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

Ik was verheugd toen ik in uw veelgelezen blad de toezegging ontving, dat X. op mijn schrijven van 12 

Junij zoude antwoorden. Verheugd, omdat ik daaruit mogt afleiden, dat mijn schrijven de aandacht van 

X. had getrokken en bovendien een antwoord werd waardig gekeurd. 

Dat mijne verwachting groot was, met het oog op de tusschenruimte van tijd van mijn schrijven en het 

antwoord van X. en bovendien met het oog op het gewigt van het onderwerp, laat zich zeer gemakkelijk 

denken - daar ik  vermoedde dat X. zoude beginnen mij te weerleggen, dat de openbare scholen geen 

secte-scholen zijn, dat het geen bloedgeld is, andersdenkenden die te laten helpen schragen. 

Maar niets van dat al. Een chaos van leugen en laster, onder het onedel voortzetten, achter het masker 

van anonymiteit, om den man te beleedigen, die den moed heeft zijn hand onder zijne overtuiging te 

zetten. 

Een dwaas slechtst, en een booswicht, getuigt Plautus, verheugen zich, van betere menschen iets 

nadeeligs voor te stellen of te verhalen. 

Mijnheer de redacteur, ik zal u niet meer lastig vallen, X. te beantwoorden, daar ik gevoel, dat men op 

weg is zich zelven weg te werpen indien men op zulk geschrijf regard slaat - en berust verder in de 

overtuiging: alleen een verachtelijk mensch vreest verachting. 

Smilde, 20 Junij 1871         H. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 JUNIJ 1871 
 
+ Smilde, 27 Junij. Hedenmiddag viel het zoontje van den heer H. Joffers, emeritus predikant alhier, in 

de Jonkerswijk. dit werd gezien door J.R. Mulder, die zich in ’t water begaf en er het uithaalde. Naar 

men verneemt lijdt het kind aan overvallen en men vermoedt dat zulks de oorzaak is geweest waardoor 

hij in ’t water is geraakt. Was M.  niet tijdig genoeg aanwezig geweest, dan had den jongen voorzeker 

den dood  in het water gevonden. 


