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Ingezonden stuk. 

TOT ALGEMEEN NUT! 

In dien geest wordt er eene oproeping gedaan van belangstellenden in de oude Norgervaart! 

We verstouten ons te vragen: Geschiedt die oproeping om het algemeen Nut te helpen bevorderen? 

We zijn zoo vrij om dit te betwijfelen. Er kan eerst dan van Algemeen Nut sprake zijn als ieder of 

althans velen van eene zaak voordeel trekken. 

Als men medewerkt om de oude Norger- of Kolonievaart te helpen herleven, wordt dan daardoor het 

algemeen gebaat? 

We twijfelen zeer aan de waarheid daarvan. 

Het kanaal tot het 1e gesticht geeft slechts gelegenheid voor scheepvaart, maar tot ontginning van 

heideveld heeft het in de 50 jaar van zijn bestaan niets ten goede uitgewerkt. De hei is er gebleven, 

zooals ze in de schepping in het leven is geroepen. Heeft die vaart in 50 jaar alzoo geen nut 

opgeleverd, de volgende 50 jaar zal zij evenmin eenig nut voor het algemeen aanbieden. 

Wil men voor het Algemeen Nut werkzaam zijn, dan vlijtig en vereend gewerkt om eene verbeterde 

vaart van ’s Rijksgesticht langs de Sickenswijk te Smilde tot stand te brengen. Dan wordt voor de 

schippers een twee uren noodeloozen omweg vermeden en dat te bevorderen noemen we werken tot 

Algemeen Nut! 

Allen, die in Rijksbetrekkingen werkzaam zijn en in dezen invloed hebben, zullen gewis er toe 

medewerken, dat de vaart uit ’s Rijksgestichten langs de Sickenswijk tot stand komen, opdat die lijn 

’s Rijks dal- en veengronden doorsnijdt!! 

Ieder oordeele nu, wat de leus: Algemeen Nut beteekent, wanneer men de oude Norgervaart tot de 

eenige verbinding wil maken met de Drentsche Hoofdvaart! 

Smilde, 28 Aug. 1879. 

H. DRENTHEN.   R. SUIR. 

A. BOXMA.   A. SPIJKMAN. 

K. OSSEL.   A.H. SOL. 

A. VOS.   H. BLOMBERG. 

JK. W. DE VRIES.  L. HOOGEWIND. 

R. BLOMSMA.   K. WALDA. 

G. DE JONGE.   P. DE VRIES. 
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Hijkersmilde, 31 Aug. Sedert lang wordt om onze plaats door eenige dames, geheel gratis, aan 

kinderen van onvermogende ouders onderrigt gegeven in de nuttige vrouwelijke handwerken. Door 

’t gemeentebestuur wordt daarvoor des Zaturdagsmiddags een gedeelte van ’t schoolgebouw 

afgestaan. Dat er van deze gelegeneheid tot leeren ruim gebruik gemaakt wordt, bewijst het steeds 

groot aantal dergenen die zich op de schoolbanken laten zien. Door ’t plaatselijk Nut gesteund wordt 

door de dames dan ook alles aangewend, wat tot den bloei der inrigting kan meewerken. 

Gistermiddag was den kleinen geen feestje bereid. Eene der dames-onderwijzers, die om reden 

spoedig deze plaats denkt te verlaten, verraste den kleinen tot afscheid op een flink stuk koek. Blij 

als kinderen met deze gave waren, kon men ’t hun toch aanzien, dat ze te zeer door den indruk van ’t 

oogenblik overmeesterd waren, om woorden van dank te vinden en dat ze noode scheidden van eene 

harer weldoensters.  

En mej. M. Fledderus – sprak ze niet uit, wat omging in haren boezem, op haar gelaat stond te lezen 

dat de inrigting haar lief was en aan ’t harte lag, en dat ze gaarne hier zou blijven werken, was ’t niet 

dat eene andere roeping haar van hier deed gaan. Groot en klein dankt de welwillende dames, ook 

haar die thans heengaat, voort de steeds onvermoeide pogingen om ook de vrouw te maken tot wat 

ze zijn moet, nl. eene voor hare taak berekende huismoeder. 

-Een volwassen dochter van den schoenmaker Pieter de Vries alhier had gisteravond ’t ongeluk met 

een kruiwagen van de hellingdraai in de hoofdvaart te vallen. Gelukkig, dat eenige hulpvaardige 

handen dadelijk al ’t mogelijke deden, om ’t meisje uit hare gevaarlijk positie te redden. Met den 

schrik en een nat pak kwam de dochter spoedig bij haren vader aan. 


