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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 OCTOBER 1884 
 

Veeboeldag – Hoogersmilde. 

Op Dinsdag 11 Nov. 1884, 

des morgens 10 uur, zullen, ten huize en verzoeke van H.C. HATZMAN te Hoogersmilde, publiek 

worden verkocht: 

Een PAARD, 

 15 Melk- en Kalf-koeien, 20 Varkens, 7 Schapen, Engelsche Springram en Engelsche 

Lammeren. 

Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 OCTOBER 1884 
 

Ingezonden stuk. 

De redding van Drenthe. 

In het Wag. Weekbl. van 22 Oct. komt een advertentie voor dan den heer L. Roosmale Nepven van 

Vaassen bij Apeldoorn, eene vraag om geld behelzende voor colporteurs, bijbels, boekjes, tractaatjes 

enz., waardoor Drenthe gered moet worden. 

Genoemde heer schrijft nl.: dat hij een reisje door het oosten van Drenthe gemaakt heeft en zich  nu 

gedrongen voelt om te wijzen op den geestelijk dorren toestand van die provincie. Overal heerscht, 

volgens hem, de schromelijkste onkunde aangaande den weg der zaligheid, waarvan ongeloof en 

onverschilligheid het gevolg is. Wel heeft het ongeloof hier nog niet zulke diepe wortelen geschoten 

als in andere gedeelten van ons vaderland, maar toch mag men niet geduldig aanzien, dat deze 

provincie steeds dieper in de duisternis van het geloof verzinkt. Hij wil, dat de handen worden 

ineengeslagen om deze, zoo vergeten provincie, zoo mogelijk nog te redden. Hij heeft met de 

broeders Beversluis, pred. der Hervormde gemeente te Sleen, en Meeuwenberg, evangelist der Ned. 

Ev. Prot. Ver. te Emmen, overlegd, wat in de eerste plaats voor Drenthe zou moeten gedaan worden 

en zij zijn tot het besluit gekomen dat colportage allereerst noodig is. De beide laatstgenoemden 

ontvangen reeds dadelijk gaarne bijbels , boekjes, traktaatjes enz., waarmede zij ook reeds 

aanvankelijk in hunne omgeving werken kunnen. 

Op die wijze schrijft de heer Nepveu. 

Ziedaar, lezer ! een oordeel over Drenthe’s zedelijken en godsdienstigen toestand, die, ware het juist, 

beklagenswaardig, in hooge mate, mag genoemd worden. De heer R.N. twijfelt zelfs of redding nog 

wel mogelijk is. Diep moet onze provincie wel gezonken zijn! 

Gelukkig echter geven de woorden van dien heer zelf eenige verlichting voor het gemoed van hen, 

die onder dat oordeel zich mochten bezwaard voelen. Hoort slechts! Hij heeft een reisje gemaakt, - 

en ’t is  toch zeker wat voorbarig, om op grond van enkele indrukken op een reisje gekregen, zulk 

een vonnis te vellen, dat het heiligst leven van zoovele menschen raakt! Verder heeft hij een reisje 

door ’t oosten van Drenthe gemaakt. Nu is het, dunkt mij, toch wel wat te gewaagd om uit de treurige 

toestanden, die hij daar mocht ontdekt hebben, - en hij kwam daar, naar ik uit goede bron verneem, 

hoofdzakelijk in aanraking met orthodoxe kringen, - te besluiten tot de geestelijke dorheid der geheel 

provincie. Veronderstel al eens dat het in den oosthoek er zoo erg uitzag, is het daarom overal 

duister? 

Heeft hij zijn wetenschap van den dorren toestand der duisternis enz. mogelijk mede of voor een 

groot deel geput uit de mededeelinen van de beide genoemde broeders, met wie hij in overleg trad 

wat tot redding van Drenthe kon aangewend worden? ’t Is mogelijk; maar dan kan ik, tot vertroosting 

van de vreesachtigen en de door het oordeel van den heer N. geschokten mededeelen, dat die twee 

heeren nog zóó kort in Drenthe werkzaam zijn, dat zij tenzij bijzondere zienersgaven hun gegeven 

zijn, onmogelijk op goede gronden een oordeel kunnen vellen over Drenthe’s geestelijken toestand. 

Vrijmoedig dingen wij daarom af op de beschrijving van dezen heer uit Vaassen, en willen hem op 

zijn zachtst beschuldigen van treurige overdrijving, geschikt misschien om door de hartroerende 

klanken geld te kloppen uit den zak van geestverwanten en aanleiding te geven tot het strooien van 

tractaatjes, maar niet bij machte om in het oog van nadenkende menschen de werkzaamheid te 

verguizen of te verlammen van zoovelen, die vroeger en later en thans nog, niet zonder vrucht, 

werkzaam waren op verstandelijk en zedelijk godsdienstig gebied! 
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