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Smilde.
Stremming van Passage.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat, wegens vernieuwing van de Brug over de
Tipswijk, een gedeelte van den Zandweg aan de Zuidoostzijde der Drentsche Hoofdvaart, en wel van
af de Molenwijksbrug tot aan de Leembrug, voor Rij- en Voertuigen, gedurende drie weken, zal zijn
GESTREMD.
Smilde, 18 Dec. 1884.
De Burgemeester voornoemd,
BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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Bovensmilde, 19 Dec. De heer K. Douwsma, onlangs gekozen tot ouderling bij de Ned. Herv.
gemeente alhier, heeft voor de benoeming bedankt. In zijne plaats is nu gekozen de heer M. de Jonge.
Ingezonden stuk.
Tegen mijn zin noodzaakt X. mij tot beantwoording zijner beschuldiging van verwaandheid en
pedanterie. Het zoude niet in mij opgekomen zijn mij in het geschil der eerw. heeren Meijering en
Roessingh te mengen, ware er niet zoo erg met de verschillende deugden geschermd. Maar wie is X.,
dat hij de handschoen voor den betrokken persoon opneemt? Is dit geen verwaandheid en pedanterie?
Had de heer Meijeringh zich door mijne woorden beleedigd gevoeld, hem stond het vrij mij te
antwoorden. U ontzeg ik dat recht. Als Jood heb ik een ruimeren gezichtskring, als Jood ben ik de
liberale beginselen op ieder terrein toegedaan. Op ieder ander standpunt dan het Joodsche staat en
oordeelt men eenzijdig en ziet alles verkeerd (behalve het zwarte). En hiermede voor goed basta.
Koevorden, Dec. ’84.
M.P. ROOS.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Men zou haast ziek worden van dat eeuwig geleuter over de school met den bijbel; nu eens is het deze
dan weer die en thans heeft mijnheer Brummelkamp van Groningen daarover het woord gevoerd te
Smilde, waar Nota Bene 4, zegge vier dominees in het bestuur zitten van eene kiesvereeniging.
Ofschoon een vijand van courantengeschrijf, kan ondergeteekende thans toch niet nalaten, de pen ter
hand te nemen, en uit den bijbel te bewijzen dat: de bijbel ongeschikt is voor kinderen.
Wanneer uit den bijbel in huis en school geregeld wordt voorgelezen, dan zal het nu en dan den
kinderen verwondering baren, dat sommige hoofdstukken geheel worden overgeslagen. Uit enkel
nieuwsgierigheid om te weten te komen wat daarin staat, zullen zij die hoofdstukken opzoeken en
nalezen. Bovendien mag men het eene groote ongerijmdheid noemen, aan te nemen, dat men dagelijks
den bijbel in handen heeft en nooit iets ziet van de histories, die daarin vermeld staan. ’t Is waar, men
vindt in den bijbel veel schoons, maar helaas! te veel dat voor onzen tijd, voor onzen kinderen totaal
ongeschikt is. Maar ik moet bewijzen, dat de bijbel ongeschikt is voor kinderen. Laat ons hem daarom
eens vluchtig doorbladeren. Zie Genesis 19:30 en v.v., Gen. 25:22 en verv., Gen. 30, Gen. 34, Gen 38
en v.v., Lev. 15:46, Lev. 18, Richteren 19, II Samuel 11, I Koningen 1, I Kronijken 5 enz.
Uren aaneen zou ik kunnen voortgaan met de mededeeling van feiten, met het aanhalen van
uitdrukkingen, die ’t oor van ieder beschaafd mensch kwetsen en voor dat van ’t kind moeten
verborgen gehouden worden.
En hoe nu zulke heeren als mijnheer Brummelkamp beweren kunnen, dat de bijbel een geschikt boek is
voor kinderen, begrijpt ondergeteekende niet. Hij is het met den heer Eikema eens, dat de openbare
school eene Christelijke opvoeding beoogt en bij uitnemendheid in staat is om tot Christelijke deugd
op te leiden, daarom geen school met den bijbel.
U, mijnheer de redacteur, bij voorbaat dank zeggende voor de plaatsing, heb ik de eer te zijn
uw dw. dienaar,
H. te H.
(Wij gelooven, dat de inzender zal begrijpen, waarom wij de aanhaling van hetgeen in de opgegevene
plaatsen staat, hebben weggelaten. Zijn ze geheel ongeschikt om in de school voorgelezen te worden,
nog minder kunnen ze in de courant worden opgenomen.
RED.)

