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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 MAART 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Een enkel woord aan IJ te Smilde. 

Ik wil mij volstrekt niet mengen in uwen strijd met T. T., doch uwe laatste woorden: “Maar naar ’t ons 

voorkomt, interesseert gij u nog al wat voor de bijzondere school. Om materiële belangen soms?” doen 

mij vermoeden, dat gij het oog op mij hebt, daar ik niet zou weten, wie er eenig “materiëel” beland bij 

de bijzondere school zou hebben, dan ik alleen. Anderen toch, die met mijne school in betrekking 

staan, gevoelen het wel beter bij het einde van ieder jaar, dat zij de bijzondere school niet behoeven 

voor te staan om materiëel belang; neen, een edeler drijfveer moet het zijn, die hun aanspoort zich 

jaarlijks zoovele opofferingen te getroosten. 

Doch gij schijnt u zeer te interesseren  voor het openbaar onderwijs, en dat willen wij niet aan 

materiëele belangen toeschrijven, hoewel wij dan meer grond daarvoor zouden hebben, maar wij 

willen gelooven dat het alleen bekendheid is met den bewusten onderwijzer en een bijzondere 

sympathie voor zijn onderwijs. 

Daarom zouden wij van u wel eens willen weten, wie dien onderwijzer het regt geeft om den bijbel als 

leerboek op zijne school te gebruiken? 

Waarom die Chr. Geref. predikant zijne kinderen naar de openbare school zendt heeft hij niet aan ons, 

maar aan God te verantwoorden. Het is ons onbegrijpelijk, hoe iemand zijne kinderen in een onderwijs 

kan doen deelen, dat lijnregt tegen zijne beginselen strijdt, doch nog eens, daarvan is bij ons geene 

verantwoording schuldig. 

Ware het niet, dat wij meenden, dat gij het oog op ons hadt, wij zouden de pen niet opgevat hebben, 

want wij verwachten niet veel van iemand, die in zijn laatste woord zijn tegenpartij zulke groote 

woorden naar het hoofd werpt, als waarmede gij uw schrijven begint. Wilt gij dus ook met ons in het 

strijdperk komen, dan raden wij u met open vizier op te treden, en wat minder te schelden, want dat is 

straatjongens-werk. 

In afwachting. 

Smilde, 28 Febr. 70.        J.C. Luitingh. 

Bijzonder onderw. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 7 MAART 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Aan den heer J.C. Luitingh, 

bijzonder onderwijzer te Smilde. 

Mijnheer! 

Dat gij de schrijver van “Smildiger gedachten” enz. zoudt zijn, is bij ons nooit opgekomen. Noemt gij 

ons schrijven “schelden”, dan moet wij u zeggen, dat T.T. daarin onze leermeester is geweest. Wie den 

bedoelden onderwijzer het regt geeft, om den bijbel als leerboek op zijn school te gebruiken, weten we 

niet. Intusschen gelooven we, dat hij wel zoo voorzigtig zal zijn, om de wet niet te overtreden. 

Maart 1870           IJ. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 MAART 1870 
 
+ Smilde, 6 Maart. Heden werd aan de Chr. Geref. Gemeente bekend gemaakt, dat, tengevolge het 

bedanken van ds. Kok van Dokkum, er wederom een drietal van predikanten was opgemaakt, 

bestaande uit de heeren A.F. Kok te Dokkum, F. Vos te Katwijk aan den Rijn in Zuid-Holland en R. 

Vos te Vries, waaruit eerdaags eene benoeming zal geschieden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 11 MAART 1870 
 
+ Smilde, 9 Maart. Heden is ten tweedenmale door de Chr. Geref. gemeente tot predikant benoemd de 

heer A.F. Kok te Dokkum, met 64 van de 69 stemmen. 


