
blad 1862u 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 SEPTEMBER 1862 
 
+ Smilde, 29 Sept. Eindelijk zijn toch de vier scholen dezes gemeente weer van het benoodigde 

hulponderwijzers personeel voorzien. Voor de school te Kloosterveen is in de verloopene week 

benoemd G. Noordhof van Noordwolde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 OCTOBER 1862 
 
+ Smilde, 29 Sept. Heden nacht tusschen twaalf en één uur, brak hier een geweldig onweer los, zoo erg, 

als men zelden in den zomer hoort. Het lichten was buitengewoon sterk, de hemel scheen onophoudelijk 

in vlam te staan en de donder liet zich somwijlen onmiddelijk op het zien van den bliksem hooren. 
Daarenboven regende het alsof het met emmers werd gegoten, hier en daar van vrij dikke hagelsteenen 

vergezeld. Van ongelukken hebben we niet gehoord dan dat E. Vennink ’s morgens drie van zijn 

schapen dood in eene sloot heeft gevonden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 OCTOBER 1862 
 
+ Smilde, 6 Oct. Gisteren avond had hier een ongeluk plaats, dat erg had kunnen afloopen. De 
landbouwer A.K. van Diever, reed met nog twee personen in een overdekt rijtuig langs den 

Rijksstraatweg; zijn paard schrikte voor een hond, welke plotseling uit den bermsloot sprong en weinige 

oogenblikken later lagen allen in den hoofdvaart. Na eenige worsteling is het allen gelukt zich te redden; 
een hunner heeft boven door het kleed een uitweg uit het rijtuig gemaakt; het paard en de wagen zijn 

door eene menigte handen weer op het drooge gebragt. Alleen een der passagiers heeft een kleine 

verwonding gekregen; doch de reis is korten tijd daarna, naar wij vernemen met goed succes weder 

voortgezet. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 OCTOBER 1862 
 
++ Smilde, 11 Oct. Als een bijzonderheid, der vermelding waardig, kunnen we van hier mededeelen, dat 

in den tuin van J. v.d. Veen te Hoogersmilde, eene geele herfstknol gegroeid is, die de buitengewone 

zwaarte heeft van twee en half oude ponden. Ook het loof der knol had eene buitengewoone zwaarte. 

++ Hoogersmilde, 11 Oct. Wij hebben hier de gevreesde varkensziekte weder. Bij twee boeren, welke 

naast elkander wonen, zijn er plotseling zeven gestorven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 OCTOBER 1862 
 
In dit veelgeleden blad vraagt een jager in het nummer van Zaturdag den 11 dezer: Hoe zal het jagtveld in Drenthe 

weder goed worden? – en beantwoordt die vraag zelf. Een jager te Smilde beantwoordt deze vraag aldus: Men 
zorge, dat op strikkers en stroopers naauwkeurig worde toegezien, omdat dit hier zeer menigvuldig geschiedt; soms 

ziet men hier vier of vijf stroopers te gelijk uitgaan,en later hoort men hen van hunne jagtavonturen publiek in de 

herberg vertellen! ‘s Winters, ja nog wel in de jagttijd, is het getal strikkers legio; velen zijn met minstens een 

vijftigtal strikken werkzaam en leven er bijkans van. Men hoort zelden, dat iemand hiervoor wordt bekeurd. De 

Rijks- en Gemeenteveldwachters zeggen, dat ze buitendien alle dagen voorgeschreven dienst hebben en om de jagt 

niet kunnen denken. Vandaar dan ook, dat in de naburige provincie Friesland veel meer wild is dan hier, daar 

steller dezes in beide provincies jaagt; b.v. in de gemeente Ooststellingwerf zijn uitsluitend twee jagtopzieners, 

welke meestal dag en nacht ijverig in hun beroep werkzaam zijn; men treft er ook zelden stroopers of strikkers aan, 

en stroopen en strikken is de hoofdoorzaak van zoo weinig wild, ofschoon  ook het natte voorjaar er ongunstig op 

gewerkt heeft. Stelt men weder opgeld op vossen, dit zoude ook goed zijn, doch ze worden hier zelden 

aangetroffen. Dat men toezie, dat geen jager eens anders grond betrede, zonder schriftelijke vergunning; hierin 

heeft de wetgever voorzien. – Door de jagtacten te verhoogen, vermenigvuldigt het wild niet, evenmin door de jagt 
met 1 Nov. te sluiten; want dan konden de strikkers en stroopers ongedeerd hun werk doorzetten. 

De jagers ter dezer plaatse zouden zeer gaarne zien, dat hier een bezoldigd opziener der jagt werd aangesteld. 

Smilde den 14 October 1862          O. 


