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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1853

Hoogersmilde, 9 Aug. Als eene zeldzaamheid meenen wij te moeten melden, dat alhier bij J.
Hatzmann een koe is gestorven, welke van af het voorjaar reeds in een kwijnende toestand
verkeerde, en nu bij het openen bleek in het hart te hebben eenige menigte slangen. Zij zijn niet
geteld, doch ooggetuigen verzekeren, dat er meer dan 15 waren, van verschillende lengte. Een had
zelfs een lengte van 4 à 5 palmen, eene staart hebbende, in de vorm met die van een zwaluw
overeenkomend. Wij zijn verlangende het gevoelen van deskundigen in dezen te vernemen.
Heden overleed tot bittere droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, mijn geliefde
Echtgenoot ENGBERT JONKERS, in den ouderdom van bijna 71 jaren.
SMILDE, 6 Aug. 1853
G. JONKERS-TER STEEGE
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Slangen? gevonden in het hart eener koe te Hoogersmilde.
Toen wij het berigt uit Hoogersmilde, in het vorig no. dezer Courant geplaatst, lazen, dat in het
hart van een koe aldaar slangen waren gevonden, dachten wij: de groote Hufeland zeide te regt:
“de geneeskunde is een groote weldoenster der menschheid geworden, door vreemde
verschijnselen, als natuurlijke werkingen eener ziekte niet als invloeden van booze geesten te
verklaren”.
Ook het vinden van slangen? in het hart eener koe, meenen wij als een natuurlijk verschijnsel te
kunnen verklaren en verkeerdelijk zoude men hier den invloed van den boze beschuldigen.
Hij, die een weinig denkbeeld heeft van het zamenstel en de werking des dierlijken ligchaams
heeft, zal inzien, hoe onmogelijk het is dat zich een slangen-gebroedsel in het hart zoude kunnen
nestelen, en wij zullen hiervan als te dwaas niet verder uitweiden.
Eenieder die eenige malen eene lijkopening bij mensch of dier heeft bijgewoond, en het hart en
de groote bloedvaten heeft zien onderzoeken, zal opgemerkt hebben, dat deze werktuigen dikwijls
met lange ronde naar den vorm der bloedvaten gelijkende ligchamen waren opgevuld, welke
ligchamen bloed-polijpen worden genoemd, en niets anders zijn dan de na den dood in de vaten
gestolde vezelstof des bloeds.
In hoeverre men deze ligchamen, bij de bedoelde koe gevonden, voor slangen heeft kunnen
aanzien, is ons vreemd. Zeker heeft de persoon, welke ze er voor aanzag, zijn hoofd vol hekserijen
gehad.
ASSEN
J. V.D W.
Ook uit Hoogersmilde berigt ons onze Correspondent, dat de vermeende slangen nader zijn
gebleken gestollen bloed te zijn in de aderen van het hart waarmede deze opgevulde waren. Het
gestolde bloed, door het opensnijden van het hart losgeraakt zijnde, nam uit deszelfs kronkelende
staat een regt gedaante aan en van daar dat men hetzelve voor slangen hield. De zwaluwstaart
van die eene vernoemde slang is zeker veroorzaakt door een ader, welke zich op die plaats in
tweeën verdeelde. Hier bij kwam nog, dat de uitwerker zeide de koppen er afgesneden te hebben,
zoodat de aanschouwers door een en ander in de verbeelding zijn gebragt, dat het slangen waren.
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Smilde, 14 aug. ’t Geen hier heden voor acht dagen gebeurde, mag men wel onder de
zeldzaamheden rekenen. Onze geliefde leeraar had gezorgd, dat we alhier, gedurende Z.W.Ew.
naar de synode was, des voordemiddags godsdienstoefening hadden. Onverhoopt werd de synode
zoo laat gesloten, dat Z.W.Ew. tegen verwachting den 7 dezer niet in de openbare
godsdienstoefening kon voorgaan. Nu trad de onderwijzer Boerhuis op en sprak op een zeer
gepaste wijze een hartelijk en stichtelijk woord tot de gemeente. Daar toevallig ook de organist
afwezig was, werd het orgel door den eenen ondermeester van Boerhuis bespeeld, terwijl de
andere de post van voorlezer en voorzanger waarnam, zoodat de drie verschillende voorgangers
bij de godsdienstoefening uit één huisgezin waren.

