
blad 1878e2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 FEBR. 1878 
 
Smilde, 24 Febr. In zijne vergadering van Vrijdag ll. heeft het bestuur van ’t veenschap “de Zeven 

Blokken” besloten eene deputatie naar Z.E. den Min. van Waterstaat enz. af te vaardigen, om het 

wenschelijke te bepleiten van het kiezen der Sickens- of Grietmanswijk voor het kanaal Haulerwijk-

Veenhuizen-Smilde. Tot leden dier deputatie zijn benoemd de h.h. mr. M. Oldenhuis Gratama, H.P. 

Sickens en J. de Vries. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 FEBR. 1878 
 
Smilde, 25 Febr. Aan ’t geen we in no. 47 dezer courant meldden omtrent de wijze, waarop een men 

door zijn vrouw werd verlaten, kunnen nu nog het volgende toevoegen. We deelden mede, dat de 

vrouw de gekuilde aardappelen niet had mede genomen; ’t schijnt, dat ze zelve over dit verzuim 

berouw gevoelde en de schade nog wilde inhalen. De man was weder van huis en zijne 

liefhebbenden echtgenoote  meende van zijne afwezigheid te moeten profiteeren. Vol moed begaf ze 

zich aan den arbeid; 6 zak aardappelen waren reeds uit den kuil gehaald en staande voor de 

verzending gereed, toen de man, nog bij tijds gewaarschuwd, tusschen beide kwam en er in slaagde 

althans dit weinige, wat hem nog was overgebleven, voor zich te behouden. ’t Schijnt, dat sommigen 

over de deeling er zonderlinge begrippen op na houden. 

Hoogersmilde, 25 Febr. Gepasseerden nacht, terwijl de landbouwer H.L.B. met zijn gezin te bed lag, 

werden bij dezen eenige glasruiten ingeworpen. B. schrikte hierdoor zoo erge mate, dat hedenmorgen 

geneeskundige hulp is ingeroepen. Dat men hier hoopt, dat de daders van zulke schanddalen eens 

bekend worden, is ligt te begrijpen, daar er weder aan wraak gedacht wordt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 FEBR. 1878 
 
Smilde, 26 Febr. Op verzoek van het bestuur van de vereeniging “Plaatselijk Nut” alhier trad de heer 

H. Boom, redacteur van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, hier Maandag jl. als spreker op.  

Had hij - zoo sprak hij tot de vergadering - aan de uitnoodiging van het bestuur van het departement-

Zuidlaren, om aldaar “Veltink’s reize” te vertellen, gaarne voldaan - aan Smilde, van waar dezelfde 

wensch tot hem kwam, een afwijzend antwoord  te geven, zou hij onheusch hebben gevonden. 

 ’t Was daarom, dat hij zou over-vertellen wat “Berend Veltink oet ’t Emmerkarspel” hem verteld 

had. Had het gerucht, uit Zuidlaren tot ons gekomen, ons een genoegelijke avond beloofd, de 

verwachting was niet te hoog gespannen en wisten wij niet dat de redacteur der Drentsche Courant al 

spoedig zou schrappen wat wij gaarne zouden schrijven, dan deelden wij van dat over-vertellen meer 

mede dan dit: Berend Veltink bragt door zijn eenvoudig verhaal, dat menige nuttige les bevatte, de 

vergadering in eene zeer vrolijke stemming en de toejuichingen, aan den  eenvoudigen, goedhartigen 

en verstandigen Drentschen landman te beurt gevallen, bewezen, dat hij  anderen wist te doen 

lagchen en te stichten. De voorzitter, den heer Boom dankende voor zijne welwillendheid, uitte 

tevens den wensch, dat het “Pl. Nut” te Smilde in een volgenden winter hem eens weder op den 

catheder mogt zien. 

Na de pauze schonk de heer Venekamp, hoofdonderwijzer alhier, een bijdrage, getiteld: “De zulveren 

brulfte van Hendrik Fresman en Grieten Velting” of eigenlijk “ ’t verhaal van  de toebereidselen tot 

die bruiloft” en evenals “Veltink’s reize nao Grönningen” in Drentsch dialect. Ook hier werden de 

personen, die eene reis naar Assen maakten, sprekende ingevoerd. ’t Was inderdaad eene schildering 

uit het volksleven en de heer Venekamp toonde, dat hij zeer vertrouwd is met het Drentsche dialect. 

Met groot genoegen werd zijne bijdrage gehoord en ook hem den dank van het bestuur toegebragt. 

Smilde, 26 Febr. Als een bewijs, hoe weinig leven in den turfhandel heerscht, deelt men ons mede, 

dat een schipper, die mest had aangebragt, zonder turf is teruggekeerd, om eene nieuwe lading 

straatvuilnis te halen. Iets dergelijks is zeker nog zelden gebeurd. De turfvelden zien er bovendien 

treurig uit, zoodat men bijna geen drooge “kolige” turf kan magtig worden. 


