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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 JANUARIJ 1877 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

“Beter laat dan nooit”, zegt een oud Hollandsch spreekwoord, en daarom ben ik zoo vrij, naar 

aanleiding van een berigt uit Smilde, dd. 20 Nov. ll., voorkomend in een geacht blad van 24 Nov., u 

de plaatsing te verzoeken van de volgende regelen: 

Alle Israëlieten in Nederland,  maar inzonderheid die van Smilde en omstreken, zullen zeker uit dat 

berigt met genoegen vernomen hebben, dat het onderzoek naar het onderwijs op de school aldaar, 

ingesteld door den heer rabbijn-inspecteur Hillesum uit Meppel, na een examen van 2½ uur, de beste 

resultaten heeft opgeleverd. Minder aangenaam zullen echter alle belangstellenden in het onderwijs 

zijn gestemd door het slot van bedoeld berigt, waarin gezegd wordt, dat juist na het vertrek van den 

inspecteur (is het toeval of bestiering) door de schoolcommissie aan den onderwijzer twee brieven 

werden getoond, waarin geklaagd wordt over de weinige vorderingen van sommige kinderen. Wat is 

waarheid? zou men hier met regt mogen vragen. Dat het oordeel van den inspecteur alle geloof 

verdient  is niet twijfelachtig. Toch springt de partijdigheid, waarmede bedoeld berigt is geschreven, 

zoo in het oog, dat de naam van den schrijver tusschen elken regel staat geschreven en zouden wij 

haast geneigd zijn, waarschuwde ons de spreuk niet, dat het hatelijk is namen te noemen, den steller 

er van te wijzen op Spreuken 27:2. 

Over het meer of minder degelijke van het onderwijs van den heer L. zal ik niets zeggen: toch meen 

ik te mogen constateeren, dat de  heer Hillesum onkundig is gebleven van regtmatige klagten der 

ouders. En het is vooral met het oog hierop, om hem in kennis te stellen met een paar gebreken die 

het onderwijs van den heer L. aankleven, waarom ik dit schrijf. Vele kinderen verzuimen, vooral des 

winters, de school, omdat velen, na een ½, soms één uur door weer en wind, vooral langs ongebaande 

wegen, door de sneeuw moeten komen, dan nog de schooldeuren gesloten vinden, omdat het nog te 

vroeg is voor den aanvang der lessen. Zij moeten dan in de koude blijven wachten, totdat de meester 

de school ontsluit. De beweegreden, waarom de school niet eerder wordt geopend, behoeft geen 

verdere uitleg, als men weet, dat de meester de brandstof moet verschaffen, waarvoor hij natuurlijk 

ruimschoots vergoeding ontvangt. Meermalen ook is het gebeurd, dat aan sommige kinderen, tegen 

de wil der ouders, bij het binnenkomen der school bevolen werd de klompen uit te trekken (in 

Drenthe wordt het houten schoeisel vrij algemeen gebruikt), omdat … ja, notabene, omdat het kindje 

van meester sliep en het geraas der holsblokken het lieve wicht in zijn onschuldigen slaap mogt 

storen, 

Dat de berigtgever aan de schrijvers van bedoelde reclames hunne stupiditeit in het Hebreeuwsch 

verwijt, is beneden alle kritiek. Of heeft de berigtgever deze schrijvers een examen afgenomen, of 

hen welligt het slechte Hebreeuwsch geleerd? Of zou het waarschijnlijk liggen aan het groote gebrek 

aan kennis van hun schoone en rijke taal, die wij bij verreweg de meeste Israëlieten waarnemen? Ik 

zal niet verder gaan. 

U dankende voor de opname, 

verblijf ik, m. de r., 

Veritas. 

Smilde, 10 Jan. 1877. 
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WOENSDAG 17 JANUARIJ 1877 
 
Smilde, 26 Jan. Naar wij vernemen, heeft de hulponderwijzer Dijkstra van Zeijen, die hier als 

zoodanig was benoemd, voor die benoeming bedankt, omdat hij hier geene woning kon bekomen. 


