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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 20 MAART 1871

Assen, 20 Maart. Hedenmiddag is hier gevankelijk binnengebragt M.E.H. te Smilde, ongehuwd,
verdacht van haar kind, 1 jaar en 3 weken oud, door worging om het leven gebragt te hebben.
Door de regter-commissaris is bevel van voorloopige gevangenneming verleend.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 MAART 1871

INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de redacteur!
’t Is volstrekt ons plan niet met den heer H. in twistgeschrijf te treden over kerkelijke aangelegenheden
alhier, maar wij moeten toch verklaren, dat het doel van het inzenden van het berigt volstrekt niet is
geweest “het vuurtje van tweedragt aan te blazen.” Ook gelooven we, dat de handelingen van
sommigen ingezetenen te dezer plaats meer twist en tweedragt veroorzaken, dan een courantberigt als
het door H. bedoelde. Maar de heer H. schijnt een voorstander van vrede en eensgezindheid te zijn, en
als dit werkelijk zoo is, prijzen we dit zeer, en kunnen het zeer goed verdragen, dat hij de twist- en
tweedragtzaaijers op de vingers tikt, maar waarom dan den schrijver van het stukje, geplaatst
in deze courant van den 6den Maart j.l., ook niet teregt gewezen? Daarin toch wordt gezegd:
“De liberale en orthodoxe personen stonden als naar gewoonte ferm tegenover elkaar - de vleeschnoch visch-partij (wij onderschrappen), had zich ditmaal aan de zijde der liberalen geschaard. De
uitslag toonde, dat hare berekening slim genoeg was geweest, daar zij hun hoofdman (wij
onderschrappen weer) zegevierend uit de stembus zagen komen.”
Zou zulk schrijven niet veel eer en veel meer twist en tweedragrt veroorzaken?
Misschien heeft de heer H. wel eene gegronde reden gehad, om hierover het stilzwijgen te bewaren,
eene reden die we wel vermoeden, maar … “gissen kan missen” en daarom houden we die maar in de
pen. Maar wij maken de opmerking, dat, als de heer H. meent, ons met opgeheven roede vrees en
schrik aan te jagen, hij zich dan deerlijk vergist. ’t Is mogelijk, dat de heer H. veel kan doen, want
sommige menschen veroorloven zich alles, en als men daarenboven geld heeft, dan .. want “geld, dat
stom is, maakt regt dat krom is”, zegt het spreekwoord, dat we in vele gevallen, vooral hier in
verkiezingszaken, met name op kerkelijk gebied, misschien meer naar waarheid gebruikten als wij
zeiden: “geld fat stom is, maakt krom dat regt is.”
En hiermede stappen we van deze zaak af, mijnheer de redacteur! en noemen ons
Smilde, 20 Maart 1871
uw. dw. dien., de inzender van ’t berigt.
Assen, 22 Maart. De vrouw van de Smilde M.E.H., waarvan in een vorig no. melding is gemaakt, dat
zij in hechtenis was genomen tengevolge van vermoedelijken moord op haar kind door verworging,
zooals de geneesheer Wijgchel te Smilde had gerapporteerd, is gister terstond weder invrijheid
gesteld, nadat de beide med. doctoren v.d. Scheer en Cohen alhier met naauwkeurigheid het lijkje inen uitwendig hadden geschouwd, en uit die schouwing was gebleken, dat aan geen enkel deel van ’t
ligchaam, noch inwendig, noch uitwendig, eenig teken van geweld zigtbaar was, en dus aan misdrijf
niet gedacht kan worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 24 MAART 1871

Heden ontsliep plotseling, maar zacht en kalm, mijne geliefde echtgenoote ELSJE HILVERS, in den nog
jongen leeftijd van bijna 21 jaren, mij nalatende een kind van bijna 11 maanden. Hoe zwaar mij die
slag treft kunnen zij beseffen, die dergelijke verliezen ondervonden of haar als vrouw voor mij in haar
leven hebben gekend.
Smilde, 21 Maart 1871
JAN GOMBERT
EXTRACT
Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Assen van den dertiende Maart 1800 een en zeventig,
behoorlijk op de grosse geregistreerd, is uitgesproken de scheiding van tafel en bed tusschen de
echtgenooten den Heer ADOLPH JOHANNES CORNELIS TELLEGEN, Notaris en Mevrouw AALTJE
FONTEIN, zonder beroep, wonende beide te Smilde, doch de laatste verblijf houdende te Franeker.
Assen, 23 Maart 1871
Voor extract conform, A. VOS, Procureur

