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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 MEI 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Onze Hoofdvaart 

Onder dit opschrift las ik in no. 103 dezer courant een stuk door den heer Wessemius en consorten 

onderteekend, waartegen ik, èn als inwoner dezer gemeente èn in ’t algemeen belang, mij verpligt 

gevoelde, te protesteeren. Ik deed dat, maar o je! nu moet ik mijn naam openbaar maken, anders krijg ik 

niet alleen geen antwoord van de heeren schippers, maar ben ik ook in hun oog een lafaard en word 

door hen niet waardig gekeurd om mede in het strijdperk te treden. 

Op deze wijze echter heb ik er niet erg onder te doen een lafaard genoemd te worden. 

Was de onderwerpelijke zaak eene personele kwestie, dan gaf ik het den heer Wessemius gewonnen, dat 

men met open vizier moet strijden. Hier echter is dat niet het geval. Het geldt hier eene zaak, die zeer 

goed, ja veel beter, besproken kan worden, zonder dat voor- en tegenstanders hunne namen noemen. 

Dat leidt de aandacht van het publiek van de hoofdkwestie af en is dikwijls de oorzaak, dat men met 

personaliteiten in plaats van met argumenten gaat strijden. 

Op gevaar af van een lafaard te heeten blijf ik mij dus noemen 

Smilde, 13 Mei 70 

Een inwoner van de Smilde, 

die tot stelregel heeft: 

         Leeft en laat leven 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 MEI 1870 
 
+ Smilde, 14 Mei. Er heerscht hier thans eene keelziekte onder de kinderen, waaraan velen bezwijken. 

Hedenmorgen nog zijn twee overleden, beiden beneden de zes jaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 MEI 1870 
 

25jarige Echtvereeniging 

van 

L. COLTHOF 

en 

B. POLAK 

Smilde, 19 Mei 1870 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 MEI 1870 
 
+ Smilde, 19 Mei. Onder leiding van iemand, van wege de koninklijke brandspuitfabriek van de hh. H. 

Belder en Co. te Amsterdam had gister de proefneming plaats der door ’t bestuur uit gemelde fabriek 

aangekochte nieuwe brandspuit. Naar men verneemt, heeft die proef geheel aan de verwachting 

beantwoord. Wij zijn ’t bestuur dezer gemeente zeer dankbaar, dat het de gemeente in het bezit gesteld 

heeft van eene goede spuit, maar hopen tevens, dat de spuit niet spoedig weer in werking behoeft 

gebragt te worden. 

Correspondentie 
Men verzekert ons, dat het berigt uit Smilde in no. 114, betreffende eene keelziekte aldaar, geheel uit de 

lucht gegrepen is. Noch bij het gemeentebestuur noch bij een der beide doctoren aldaar is er iets van 

bekend. De beide kinderen, door den schrijver van ’t berigt bedoeld, zijn ook niet aan keelziekte (angina 

diphteritica) overleden. 

Wij verzoeken den inzender van bedoeld berigt zich bij ons over een en ander te verantwoorden. 


