
 

 

blad 1871p 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 JUNIJ 1871 
 

(vervolg van blad 1871o1) 

(De heer Moquette kon reeds op 1 Junij gelezen hebben wat wij schreven en dat hem bovenstaand 

artikel deed schrijven. 

Als hij nu zag, wat voor dit nommer der courant bestemd was en aanspraak heeft op plaatsing, dan zou 

hij erkennen, dat zijn artikel, gisteravond ontvangen, heden niet behoorde opgenomen te worden, maar 

wij doen het toch, om een bewijs te geven, dat wij hem, zelfs ter elfder ure, in onze courant het woord 

gunnen. 

Verder doen wij den heer Moquette opmerken, dat wij in ons artikel niet gesproken hebben van de 

bijzondere Christelijke of kerkelijk confessionnele school. 

Hij heeft dus, door bij ons artikel te denken wat hij gaarne denkt, wel wat veel van onze 

welwillendheid gevraagd. 

Waarheid is het overigens, dat het in Drenthe een volksovertuiging is, dat de Christelijke historische 

partij, als ze de vrije school eischt, de kerkelijk confessionnele op ’t oog heeft. 

En als de heer Moquette die overtuiging wil veroveren (wegnemen?), heeft hij misschien wel te groote 

gedachte van zijne kracht.         Red.) 

INGEZONDEN STUKKEN 

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. 

DE KIESVEREENIGING 

“Nederland en Oranje” 

te Smilde heeft, in hare vergadering van heden, als Candidaat gesteld voor het lidmaatschap der 

Tweede Kamer bij de verkiezing van 18 Junij e.k.: 

Mr. B.J. GRATAMA, 

Hoogleeraar te Groningen. 

Smilde, 7 Junij 1871. 

Het Bestuur der Kiesvereeniging 

“NEDERLAND EN ORANJE” 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 JUNIJ 1871 
 
* Hijkersmilde en Kloosterveen, 16 Junij. Kerkvoogden en notabelen der Herv. gemeente alhier 

hebben aan de kerk eene fraaije vlag geschonken, die op den verjaardag van onze beminde Vorstin het 

eerst zal worden uitgestoken. Dit geschenk heeft daarom groote waarde, omdat het in een sints jaren 

gevoelde behoefte voorziet. 


