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Smilde, 3 Nov. Woensdag ll. werd door den heer Marlet hier eene rede gehouden over de
verbetering van den veestapel. Spreker merkte hierbij op, hoe bij velen de meening bestaat, dat, ter
verbetering van het rundvee, het voldoende is te zorgen voor een flinke stier. Dit is eene grove
dwaling; ook de moeder oefent op den aard van het jong een grooten invloed uit, terwijl bovendien
allerlei omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen. Zoo moet o.a. de voeding zoodanig
worden ingericht, dat deze overeenkomt met den aard van het aan te kweeken ras. Friesch rundvee,
zonder weide als de Friesche, is onmogelijk te fokken. Beter is het de beste dieren uit te zoeken, die
in zekere streek te huis behooren. Onverstandig is het dus de beste exemplaren te verkoopen; met de
jongen moet men voordeel behalen, doch de ouden moet men zelf behouden. Verstandig handelde
een veehouder in de Beemster, die weigerde voor f 5000 een stier te verkoopen. Voor elk kalf, zelfs
voor het nog ongeborene, bieden de Amerikanen nu f 200 à f 300. Het dekgeld bedraagt f 25.
Vooral moet bij het fokken naar een vast plan gewerkt worden.
Ook een weinig meer ondernemingsgeest zou niet kwaad zijn in den Nederlandschen veehouder;
’t Klinkt mooi als men hoort, dat de Amerikanen hier f 300, f 400 en meer voor eene koe besteden,
naar als men weet, dat in Amerika voor die exemplaren f 1000, f 1200 en hooger sommen worden
bedongen, dan zou men wenschen, dat de fokker tevens koopman was.
Verder sprak de heer M. over de varkensteelt. Wijl het varken niet aan een bepaald voedsel is
gebonden, kan ter verbetering der soorten kruising gerust worden aanbevolen. Het invoeren van
Engelsche beeren – van het Yorkshire en Lancasshire-ras – is nuttig. Deze varkens groeien sneller
dan de onze.
Volgens het oordeel van den heer M. behoeft men niet bevreesd te wezen, dat op den duur voor het
Nederlandsche vee geene koopers te vinden zullen zijn. Al wordt soms in vreemde landen de invoer
verboden, naar ’t heet uit vrees voor besmettelijke ziekten, men heeft elders – in Duitsland b.v. – het
Nederlandsche rundvee ter veredeling der daar bestaande rassen evenzeer noodig als wij de
Engelsche varkens. Telkens moet nieuw bloed worden ingevoerd.
Met het grootste genoegen werd de heer M. aangehoord; jammer maar, dat niet meer hoorders waren
opgekomen.
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Bovensmilde, 6 Nov. Tot kerkvoogd bij de Ned. Herv. gemeente is benoemd de heer A. Boer.
Getrouwd:

J. ROTGANS,
Arts te Smilde,
en
W.H. STHEEMAN,
die, tevens met de wederzijdsche familie, hun dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling
en vriendschap, in de laatste dagen ondervonden.
Meppel, 5 Nov. 1884.
Op Maandag 17 Nov. 1884,
des avonds te 6 uur, ten huize van J.K. HOMAN in de “Nieuwe Veenhoop” te Smilde, zal publieke
worden geveild en zoo mogelijk verkocht:
Eene opstrekkende
Plaats
(westzijde der Hoofdvaart) te Smilde, zijnde Huis, Bouwland en Groenland, Sectie I 517, 512, 513,
1459, 1460, 515, 514, 516, 518 en 519, groot 6.70.30; 2 perceelen Bouwland aan de Molenwijk
Sectie G 366 en 367, groot 1.42.60, en een Huisplaats aan de oostzijde der Hoofdvaart, Sectie G
1932, groot 23 aren. Alles ten verzoeke van en toebehoorende aan den Heer U.J. FEUNEKES te
Smilde.
Inmiddels uit de hand te koop
en te bevragen bij den eigenaar.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.

