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Reeds bij den aanvang bezigt de heer S. de woorden “een wijze van wraaknemen. “ Ei lieve! Het
Post- en Telegraafkantoor is nog geen 1.1½ jaar geopend en hoe kan de heer S. weten dat het hoofd
dier zamengevoegde kantoren een of ander ingezeten zoodanig gekrenkt hebben, dat er van
wraaknemen sprake kan zijn; ieder, die het onderhavige stukje leest, zal er uit moeten opmaken, dat
het geweten op dit punt niet zeer zuiver is.
Daar nu de heer S. bijzonder in de geheimen van het Telegraafkantoorhoofd schijnt te zijn ingewijd, zal ik mij
een paar opmerkingen veroorlooven, die hij aan het Telegraafkantoorhoofd kan overbrengen. Het geldt in de
bewuste zaak beginselen, en mogt ik gedwaald hebben in de grootte der genoemde som, zal ik daar niet op
blijven staan, daar ik verkeerd kan ingelicht zijn. De vraag is: Was het leggen dier seindraad voor nog geen
vier maanden noodig? en zijn onder de door den heer S. genoemde som van f 100 de reis- en verblijfkosten
van de ambtenaren, die bij de draadlegging tegenwoordig moesten zijn, daaronder begrepen en is verder
rekening gehouden met de wegruiming in Mei aanstaande, als wanneer de buitenbesteller gaat verhuizen?
Voor het Post- en Telegraafkantoor te Assen, waar, meen ik, ook buitengewone telegrambestellers zijn, heb ik
van die seindraadlegging nooit vernomen. Tusschen de regels doorlezende, zoude men alligt de gevolgtrekking
maken, dat zijn vriend het Telegraafkantoorhoofd met de behandeling der zaak eenigzins verlegen is, er zich
niet best uit kan redden en aan den heer S. zijn verdediging heeft opgedragen. Men zegt wel eens: “van
onhandige vrienden moet men het hebben.”
Wat nu het oordeel van den heer S. betreft, “dat het weinig te pas komt om te weten hoe het belastinggeld
wordt besteed”, geloof ik, zullen negen en negentig van de honderd belastingbetalenden deze bewering in de
verste verte niet toestemmen; bovendien is die uitdrukking zeer gevaarlijk voor de beurs van den heer S., met
het oog op de regeling der gemeente-belasting. De Raad kan daar wel eens uit opmaken, dat de heer S., die het
onverschillig schijnt te zijn hoe de belastingen besteed worden, zoo vermogend is, dat hij noodig een paar
klassen hooger gesteld kan worden.
Wat het aanbod van den heer S. aangaat, bereid te zijn, schrijver dezes beter in te lichten, heeft de heer S. – o!
heilige onnozelheid ! – over het hoofd gezien, dat daardoor de naamloosheid kwam te vervallen.
De heer S. houde het mij ten goede, dat zoolang het Telegraafkantoorhoofd niet zijne eigene verdediging op
zich neemt en de feiten door schrijver dezes vermeld tot onwaarheid maakt, velen met hem het door den heer
S. ingezonden stuk zullen beschouwen als een dooddoener. Want op naamloos geschrijf antwoordt men niet,
of dit doende, komt men beslagen ten ijs.
Voorshands blijft schrijver dezes zich onderteekenen:
Een belastingenbetalende, die gaarne weet hoe die besteed worden.
Smilde, 9 Februarij 1880.

Bevallen van eene dochter
E. VENEKAMP-VONK.
Smilde, 8 Februarij 1880.
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Smilde, 11 Febr. Naar wij vernemen is hedenavond door de werkende leden van de rederijkerskamer
“Nut en Vermaak” aan hunnen afgetreden president, den heer J.M. ten Hoor, een prachtige aneroidebarometer aangeboden, als bewijs van erkentelijkheid voor de vele uitstekende diensten, die de heer
ten Hoor aan genoemd gezelschap heeft bewezen.
In dezelfde vergadering is met algemeene stemmen besloten, om eene voorstelling te geven in het
locaal van de Werkliedenvereeniging te Assen. Dat zij daar evenveel bijval vinde als dat bij de
voorstelling te dezer plaats het geval was, is onze innige wensch.
Smilde, 12 Febr. Naar we vernemen is het in de vaart brengen van eene stoomboot tusschen Assen
en Smilde, waarvan in de courant van heden melding wordt gemaakt, reeds zoo goed als verzekerd.
Bijna alle aandeelen moeten reeds zijn geplaatst.

