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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 AUGUSTUS 1882 
 
Smilde, 6 Aug. Bij de op heden plaats gehad hebbende verkiezing voor twee leden van den 

kerkeraad der Israël, gemeente alhier, wegens periodieke aftreding van de heeren H. Elshof en M. 

Polak hebben van de vijf en twintig stemgeregtigden een en twintig van hun regt gebruikt gemaakt 

(volstrekte meerderheid dus elf). Bij de opening, die daarna plaats had, bleek, dat waren uitgebragt 

op de heeren Jozeph Bloemendal 15, M. Bloemendal 10, H. Elshof (aftr. lid) 9, J. Godschalk 2 en op 

M. Polak (aftr. lid) 2 stemmen, zoodat eerstgenoemde met volstrekte meerderheid is gekozen, terwijl 

tusschen de tweede en derde eene herstemming zal moeten plaats hebben. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1882 
 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer  de redacteur! 

In uw blad van gister las ik een bericht uit Smilde, waarin medegedeeld wordt, dat de stoomboot 

“Smilde I” binnenkort zal ophouden te varen. Dat bericht, hoewel lang verwacht, deed op mij de 

uitwerking als de mededeeling van het overlijden eener goede vriendin, want de stoomboot is mij 

eene vriendin, ze is mij lief, ja onmisbaar geworden, en, als het werkelijk gebeuren moet, dat onze 

boot (ik zal het met zekeren trots) uit de vaart komt, dan zou ik mij haast schamen een bewoner van 

Smilde te zijn Wat! moeten we dan weer een eeuw terug? Moeten we weer met de trekschuit? Maar 

dat is immers niet mogelijk? Want “zoo gij beweert, dat gij er op uw gemak zijt, houd ik u (met 

verlof) voor een mismaakt schepsel, voor een kleinen krates niet hooger van mijn knie”, zou 

Hildebrand zeggen. Ik heb een hekel aan de trekschuit, want “zoodra men de trekschuit binnenstapt, 

en het deurtje doorgekropen is, en zijn muts opgezet, en zijn hoekje gekozen heeft, is het alsof er van 

zelf een geest van bekrompenheid van kleinheid op ons valt. Zoodra dat graf zich over ons sluit, 

schaamt men zich geen enkele flauwheid meer. Men heeft behoefte om te zeuren en te talmen over 

nietigheden. Ik geloof niet, dat iemand ooit ééne geestige gedachte gehad heeft in een trekschuit. 

Integendeel de roef is de ware atmosfeer voor alle mogelijke vooroordeelen, de geschikte 

bewaarplaats van alle verouderde begrippen, de kweekschool van allerlei leelijke, lage gebreken. 

Daar zijn voorbeelden van menschen , die door te veel in de trekschuiten te varen, lafhartig, 

kruiperig, gierig, koppig en kwelziek zijn geworden.” 

Ik zou te veel van uwe ruimte vergen, als ik nog meer uit Hildebrand’s “Camera Obscura” wilde 

overnemen, om te doen zien aan welk gevaar we ons gaan blootstellen, als we weer met de trekschuit 

gaan varen. Toch hoop ik, dat menig inwoner van Assen en van Smilde blz. 87 en 88 van dat boek 

eens ernstig zal gaan lezen en dan tot het besluit zal komen: neen, niet meer met de trekschuit, maar 

met de stoomboot willen wij varen, en daarom moet de stoombootdienst tusschen Smilde en Assen 

blijven bestaan. Doch om te blijven bestaan moet er belangstelling worden getoond, en die 

belangstelling moet door klinkende daden aan den dag worden gelegd. Wij zouden dus gaarne zien, 

dat de directie van de stoomboot “Smilde I” nog een maal een poging aanwendde, om het dreigende 

onheil te voorkomen, door den aandeelhouders en belangstellenden op te roepen, teneinde te 

overleggen wat te doen. Wij twijfelen niet, als die oproeping geschiedt op een geschikten tijd (de tijd 

der laatste vergadering as zoo ongeschikt mogelijk), bijv. des avond om 5 à 6 uren, of velen uit Assen 

en Smilde, die belang bij de dienst hebben, zullen ter vergadering verschijnen en met eenparigen 

schouder de stoombootdienst schragen, zij het dan ook door eene andere en betere boot, opdat wij 

niet gedemoraliseerd worden door de trekschuit. 

Smilde, 5 Aug. ’82.         HILDEBRAND Jr. 

SMILDE. 

Schouw – Waterleiding. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW over de 

aan hun toezigt onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 21sten Augustus en den 

1sten September 1882. 

Zij noodigen de onderhoudpligtigen uit de bestaande gebreken zoo spoedig mogelijk te herstellen, 

teneinde vervolging te voorkomen. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


