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Ingezonden stuk.
Een paar citaten.
In no. 260 van dit blad vonden we een schrijven van ds. W. Meijering te Smilde, als tegenschrift
van het stuk van ds. Roessingh te Emmen.
Eenige uitdrukkingen, in eerstgenoemd schrijven voorkomende, trokken bijzonder mijne aandacht
en daarover nadenkende, kon ik niet nalaten daarop eenige aanmerkingen te maken, die ik hier laat
volgen:
Ds. M. zegt o.a.: “Dit heb ik bepaald opgemerkt, dat de eenvoudige landman onder den invloed der
modernen de achting voor den bijbel verliest en hem niet meer beschouwt als leefregel en allerminst
gebruikt om zich daaruit aangaande den weg der zaligheid te laten onderwijzen.”
Het is dus de invloed der modernen, die den landman de achting voor dat heiligdom doet verliezen,
zoals ds. M. zich uitdrukt.
Moge ds. M. al eens eene zoodanige opmerking gemaakt hebben, dan gelooven we, dat dit bepaald
eene zeldzaamheid is geweest, die niet als regel is aan te nemen. Immers laat de Drenth zoo ligt
maar iets los dat hem heilig was? Veeleer zal bij hem de bijbel nooit als een heiligdom beschouwd
zijn geweest. De eenvoudige landman denkt veeleer aan het: “Houdt wat gij hebt.” Ook zal de
achting voor den bijbel door den invloed der modernen niet verliezen, maar toenemen. Om dit te
bewijzen, dienen we den aard en het karakter van den landbouwer eenigzins te kennen.
De landbouwer leeft in den vrije natuur, hij is vrij en laat zich niet ligt iets voorpraten dat tegen zijn
verstand indruischt. Leest hij nu b.v. iets in den bijbel, dat tegen beter weten strijdt, zooals dat God
de Heer last zou hebben gegeven om zooveel menschen wreedaardig te vermoorden als dit wordt
verhaald bij de verovering van Kanaän, of dat ijzer op het water dreef, dan weet hij wel beter al zegt
hem een dominé: “Gij moet dat gelooven. ’t is de weg der zaligheid”. Dan neemt de achting voor
den bijbel niet toe, maar deze achting neemt wel toe, wanneer hem verklaard wordt, dat dit de
zienswijze van die tijden was, dat de menschen destijds geen verhevener godsbegrip hadden en dat
dit denkbeeld aangaande het Hoogste Wezen ons door Jezus het duidelijkst en volmaaktst is
voorgesteld. Dan leert hij de geleidelijke ontwikkeling van het menschdom op godsdienstig gebied
eerst kennen en hij verkrijgt meer achting voor de in den bijbel behandelde geschiedenissen en
verhalen. Leert men den landman: Gij moet dit en dat en zus en zoo denken en gelooven om zalig te
worden, want het staat er beschreven, dan zal hij zeggen: De mensch is het voortreffelijkste
schepsel op aarde niet, de vogel in de lucht, die daar zoo vroolijk haar loflied zong ter eere van den
Schepper, is gelukkiger dan ik ben. Maar wijst men hem er op, dat God enkel liefde is en alles op
aarde tot gelukkig worden bestemd en dat niet één haar op ons hoofd door Hem verdoemd is, dan
zegt hij: Dat is de reine leer, waarin de mensch den grootsten schat bezit op aarde.
Eene tweede zinsnede van ds. Meijering was deze: “Drenthe wordt zachtjes aan in moderne sporen
geleid, maar is niet modern”.
Heeft ds. M. met deze laatste woorden willen zeggen, dat het modernisme op de Drentsche harten
geen invloed kan uitoefenen, dat de bodem daartoe niet geschikt is en dat er eigenlijk de orthodoxie
zou zegevieren, wanneer zij daar werd aangekweekt of de zaden daarvan er werden uitgezaaid?
Maar dan behoeven we ds. M. slechts te wijzen op eenige verschijnselen op godsdienstig gebied.
Te Zweelo, waar eens ds. Lesturgeon de moderne beginselen uitstrooide, te Oosterhesselen, waar
ds. Verschuer hetzelfde deed, te Odoorn. waar ds. Lieftinck zich zeer vrij in den godsdienstigen
atmosfeer bewoog – in deze drie gemeenten vindt men nog modernen leeraars als opvolgers van
bovengenoemden. Heb ik de meening van ds. M. gevat, dan bewijst het aangevoerde, dunkt mij, dat
Drenthe modern is, wanneer nl. al de zaden daarvan er maar eens goed worden uitgestrooid. Ware
dit niet zoo, er zouden meer orthodoxe opvolgers zijn beroepen.
Voor het grootste deel is de bevolking ten platten lande de moderne richting toegedaan, daar waar
tot nog toe geen moderne leeraren zijn geweest, maar niet orthodox.
Een leek.
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Smilde, 14 Nov. Hedenmorgen ontdekte de heer Enschedé bij de Meestersbrug alhier, dat negen
zijner kippen verdwenen waren. Ook bij den heer R. Blomsma zijn in den afgeloopen nacht twee
kippen en een haan verdwenen. Men vermoedt dat een vos of een ander roofdier als de schuldige kan
beschouwd worden, omdat op het erf van laatstgenoemde een der kippen verscheurd werd
teruggevonden.

