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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1884 
 
Smilde, 29 Aug. Met genoegen vernemen we, dat de school te Hoogersmilde weder is geopend. De 

besmettelijke keelziekte is uit de woning van den heer Ulehake, hoofd der school, geweken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 SEPTEMBER 1884 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Het spreekwoord zegt: waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. 

Ieder, die de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam heeft bezocht en hart voor 

landbouw en veeteelt heeft, is getuige van de waarheid van bovenstaande spreuk; want wie zou 

kunnen zwijgen van het schoone, dat daar te genieten, van het leerzame, dat daar te aanschouwen is? 

Doch, mijnheer de redacteur, de waarheid dier spreuk wordt niet alleen bevestigd bij het zien van 

feiten, die zich aan de lichtzijde der maatschappij voordoen, maar evenzeer bij het aanschouwen van 

feiten, die wij aan de schaduwzijde der maatschappij waarnemen. 

Zoo is het mij niet langer mogelijk te zwijgen over den ellendigen toestand van het bovenpand der 

Drentsche hoofdvaart. Ieder, die lust heeft en zich verkwikt gevoelt om ellende en gemartel te zien, 

kan thans te Smilde zijn hart ophalen. Met half gebroken lasten ziet men daar de schippers uren lang, 

en dan nog vaak te vergeefs, tobben en martelen, om elkaar te passeeren. De aankomst van stoomboten 

en beurtschepen kan men op geen uren na meer berekenen, en het gevolg is, dat de scheepvaart zich 

meer en meer zal gaan verplaatsen, indien er niet zeer spoedig verandering komt. 

Landbouw en veeteelt zullen het gelag moeten betalen, daar de meststoffen steeds minder zullen 

worden aangevoerd en dientengevolge de prijzen al hooger en hooger zullen stijgen. En wat is in 

Drenthe de landbouw zonder meststoffen? Het is werk, maar zonder honig. 

De Internationale Tentoonstelling heeft ons bij vernieuwing dien zien, wat de landbouw kan, wat de 

landbouw vermag. Laten wij ons dit ten nutte maken, door ons land te verbeteren en ons vee te 

veredelen. Laten wij beginnen de handen ineen te slaan en ons als één man tot de Hooge Regeering 

wenden, dat zij ons niet langer met een kluitje in het riet wegzende, maar de handen aan het werk sla, 

om het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart in een bevaarbaarder toestand te brengen, waardoor het 

de schipperij niet onmogelijk zal worden gemaakt om in deze streken de meststoffen te kunnen 

aanvoeren. 

Laat ons spreken voor het te laat is en niet uit het oog verliezen dat er in Drenthe ook concurrentie 

bestaat, door de mindere of meerdere bevaarbaarheid der vaarten. Concurrentie is goed, ja ze is zelfs 

noodig, maar men moet ze kennen en in het oog houden, want anders wordt zij gevaarlijk. 

Smilde, 29 Aug. 1884.          H. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 2 SEPTEMBER 1884 
 
Smilde, 1 Sept. De echtgenoote van J. Meijers alhier, die wegens disharmonie niet met haar man 

samenwoont, nam Donderdag j.l. de vrijheid, toen J.M. afwezig was, met behulp van haar zoon, die uit 

een vorig huwelijk gesproten is, uit zijn huis te halen een kastje, klok, bijbel, eenige potten en andere 

zaken van den inboedel en die te brengen naar hare zuster, waar zij tijdelijk vertoefde. J.M. 

terugkomende, ontwaarde tot zijne ontsteltenis, wat er gebeurd was en begaf zich naar den heer 

officier van justitie te Assen, om hem van het gebeurde in kennis te stellen. Het gevolg hiervan was, 

dat die goederen Vrijdag j.l. door den rijksveldwachter Stam en den gemeenteveldwachter van der 

Leij, geadsisteerd door den burgemeester, in beslag werden genomen in het vaartuig van den 

beurtschipper M.B., waarmede ze vervoerd zouden worden naar hare moeder, waar zij bij inwoont en 

aan J.M. terug werden gegeven. 

-De brievenbode J. Soer alhier is met 1 October e.k. als zoodanig verplaatst naar Meppel. 


