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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 MEI 1870 
 
Smilde, 7 Mei. Het zoontje van H. B. te Hoogersmilde was hedenmiddag, terwijl het speelde, eenige 

oogenblikken buiten het toezigt der huisgenooten gebleven; spoedig daarna werd het gemist en na 

eenigen tijd van angstig zoeken drijvende in een sloot nabij de ouderlijke woning gevonden. Hoe 

spoedig het er ook uitgehaald en geneeskundige hulp ingeroepen werd, bleven toch alle pogingen, om 

de levensgeesten bij den jeugdigen drenkeling weer op te wekken, vruchteloos. Dat de ouders 

diepbedroefd zijn laat zich begrijpen. 

Vijf en twintigjarig 

HUWELIJKSVEREENIGING 

van 

H.J. ENSING 

en 

A. BOVENKAMP 

Smilde, 9 Mei 1870  

        Hunne dankbare kinderen 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 MEI 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Onze Hoofdvaart! 

Mijnheer de redacteur, gelieve deze letteren in uw veelgelezen blad op te nemen. 

Toen ik hedenmorgen in uw blad no. 103 het stuk onder bovengenoemden titel zag, brandde ik van 

nieuwsgierigheid om het te lezen, maar die nieuwsgierigheid veranderde spoedig in 

verontwaardiging, omdat het stuk, naar mijn bescheiden oordeel, de kenmerken draagt van 

onbescheidenheid, overdrevenheid en egoisme. 

1
e
. Onbescheidenheid.  Mag een collegie als dat van Gedeputeerden van Drenthe, dat, tot den 

voorzitter toe, voor elk en ten allen tijde met de meeste bescheidenheid en voorkomendheid elke 

mededeeling van bezwaar aanhoort, in een publiek blad op die wijze op zijne roeping en verpligting, 

en dan nog zeer eenzijdig, worden gewezen? 

2
e
. Overdrevenheid.  Indien het waar was dat de ondiepten legio waren, konden de gevolgen niet 

uitblijven, en het behoort onder de zeldzaamheden, dat de schippers elkaar niet kunnen passeren, en 

dan is het de vraag nog, of het aan de Hoofdvaart, of aan diepgang, boven het toegestane maximum, 

van het schip te wijten is. 

3
e
. Egoisme.  De Smilde telt meer bewoners dan het viertal schippers, die bedoeld stuk 

onderteekenden, en heeft ook andere belangen en behoeften dan de hunne, waaraan ook dient te 

worden voldaan. De koopman kan elken dag, en op het bepaalde uur, zijn koopwaren ontvangen, de 

reiziger en den handelaar de plaatsen tusschen Assen en Meppel tot het doen van zijne zaken elken 

dag bezoeken, de man of vrouw, wier financiële toestand hun gebiedt op de kleintjes te letten, vindt 

in de stoom boot een goed vervoermiddel, en als men let op het woord van den heer Roessingh bij 

gelegenheid van de opening van het spoor, dat de stoom de menschen conversabel maakt, daardoor 

zijn verstand verheldert, en zijn geest veredelt, is het dan niet hoogst wenschelijk, dat dit middel van 

vervoer door onze gemeente blijft bestaan,  of acht het viertal heeren schippets die vrucht voor de 

Smilde verboden of overbodig? 

Neen! als ik wist, dat het collegie van Gedeputeerde Staten zich aan courantgeschrijf liet gelegen 

liggen, dan zoude ik met alle bescheidenheid en met den meesten aandrang hun in overweging willen 

geven, om er nooit toe mede te werken, dat de concessie aan de stoomboot werd ingetrokken, 

Smilde, 4 Mei 1879. 

Een inwoner te Smilde die tot stelregel heeft: 

Leeft en laat leven. 


