
blad 1870m 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 MEI 1870 
 
+ Smilde, 21 Mei. Hedenmorgen is in deze gemeente op een stal van H. Hatzmann, van eene koe, 

welke voor de eerste maal kalfde, een buitengewoon wanstaltig kalf ter wereld gekomen. De kop was 

plat, en breed, met diepliggende oogen aan den onderkant, de rug was gebogen en had een vorm als 

van een kameel, de vier poten hadden geene onderbeenen, maar waren omgebogen en door een 

tusschenvel in de bogt vastgegroeid, het haar was fijn en wolachtig. Ofschoon dit monster eerst 

leefde, heeft men het tot behoud van de koe vóór de geboorte moeten dooden. Wij vermelden dit te 

meer, omdat de jeugdige veearts Mos van Dwingelo bij deze gelegenheid bewees, niet alleen dat hij 

een uitnemende kennis heeft van de koe en hare behandeling in zoodanig geval, maar tevens, dat hij 

bij de gelukkige uitvoering der verlossing getoond heeft, de zoo gewenschte bedaardheid en het 

nodige geduld te bezitten, en dat hij onvermoeid werkzaam is gebleven om een en ander tot een goed 

einde te brengen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 MEI 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Onze hoofdvaart! 

Mijnheer de redacteur! 

In no. 106 van uw blad wordt slag geleverd tegen de grieven die een viertal onzer collega’s in no. 103 

uwer courant van den 7den dezer, omtrent den toestand der hoofdvaart hebben publiek gemaakt, en 

wel: als zoude in hun stuk doorstralen: Onbescheidenheid, Overdrevenheid en Egoisme. Wij 

veroorlooven ons daarop de volgende aanmerkingen te maken en wel: 

1
e
. Omtrent Onbescheidenheid. Ruiterlijk zijne meening te zeggen al moge daarin voor dezen of 

genen iets kwetsends gelegen zijn, stellen wij verre boven de diplomatische phraseologie, die glad als 

een aal, zich in alle bogten wringt, en dan den tegenstander op bedekte wijze treft. 

2
e
. Overdrevenheid. De ondiepten op de hoofdvaart zijn legio, en de gevallen dat geladen vaartuigen 

zich op die plaatsen niet dan met moeite kunnen passeren menigvuldig. De inwoner van Smilde 

schijnt met het schippersbedrijf geheel onbekend, althans wat betreft de leemten op de hoofdvaart, 

een vreemdeling in Jeruzalem te zin. Een blaam te werpen op de beambten met het toezigt der 

diepgang op de hoofdvaart belast, al is het dan ook zijdelings, is niet alleen het werk van lage zielen, 

maar van u mijnheer! inwoner van de Smilde, in het bijzonder. 

3
e
. Egoisme Hoe kan iemand het viertal onderteekenaars dusdanig blaam aanwrijven, daar ze de 

waarheid schreven en het oog op het belang der geheele schipperij gevestigd hadden; een belang 

waarbij de inwoners te Smilde zeker wel in het minst geen na- maar wel voordeel te wachten heeft. 

De stoombootdienst moet behouden worden, zegt de inwoner, omdat anders de gelegenheid wordt 

weggenomen voor kooplieden, reizigers etc. om de tusschen Assen en Meppel gelegen plaatsen aan te 

doen. Ook hieruit weder blijkt het, dat de inwoner volslagen gebrek aan kennis heeft, omtrent de 

middelen van vervoer op genoemde route; ja zelf dienaangaande, verre beneden die van een 

schooljongen staat. Immers, de bargedienst die nagenoeg op hetzelfde tijdstip als de boot uit Assen 

vertrekt en even spoedig te Meppel aankomt, voorziet in de bestaande behoefte, ja, maakt zelf de 

dienst der boot geheel overboodig. 

Nu nog willen wij met een enkel woord, ontleend als gevolgtrekking uit het schrijven van den 

inwoner besluiten. 

Het schijnt ons toe dat hij is deelhebber in de booten, dat egoisme, waarvan hij anderen beschuldigt, 

de drijfveer is, die hem tot dusdanig geschrijf heeft aangespoord, bevreesd zijnde, bij de jaarlijksche 

rekening en verantwoording der maatschappij een laag dividend te zullen ontvangen. Den vier 

onderteekenaars, doordrongen van het groote belang der hoofdvaart, brengen wij hulde en den dank 

der schipperij in het algemeen toe; omdat in hun schrijven de grootste onpartijdigheid en opregtheid 

doorstraalt. Dat dit voor velen een steen des aanstoots was, inzonderheid voor den inwoner, gelooven 

wij gaarne; maar zij die de waarheid liefhebben, om der waarheid wille, zullen zich daaraan niet 

ergeren. Wij willen het zondenregister van den inwoner niet verlengen, daar het aangevoerde meer 

dan voldoende is om aan te toonen waartoe iemand vervallen kan, wanneer hij, in plaats van met 

gezond verstand en karakter, met beginsellooze spitsvondigheid en onpraktische geleerdheid te werk 

gaat. 

Smilde, 23 Mei 1870    Johs. Vennink, J. Fernhout, C. de Vries, Jan Vennink Cz. 


