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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JUNIJ 1857 
 
Smilde, 14 Junij. De verloopene nacht is voor deze plaats een noodlottigen nacht geweest. Bijna al de 

aardappels en boekweit aan de noordwestzijde der vaart gelegen zijn bevroren. Er zijn kampen 
aardappels van 500 roeden, die geheel zwart zijn. Die aan de zuidwestzijde der vaart hebben weinig 

geleden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 JUNIJ 1857 
 
Smilde, 17 Junij. De aangekondigde vergadering der 2de afdeeling van het Genootschap van Landbouw in 

Drenthe, de jaarlijksche meest gewigtige vergadering der afdeeling, heeft gisteren alhier plaats gehad. De bij deze 

vergadering gehouden wordende tentoonstelling en keuring van het beste vee is geregeld en in orde afgeloopen. 

Gelijk bij alle dergelijke dingen, ondervonden de tentoonstellers de een voldoening, de ander teleurstelling. De 

algemeene vrolijkheid echter die er heerschte, deed de teleurstelling van die enkelen spoedig vergeten. 

Van de tien tentoongestelde paarden werd de 4jarige zwarte merrie van Hendrikus Hamering te Zeijen met de 
eerste premie bekroond, terwijl de tweede premie, bij loting tegen eene 3jarige zwarte merrie van den heer D. 

Hesselink te Paterswolde toegewezen werd aan de 3jarige zwarte merrie van W.J. Wichers te Eelde. 

Van de slechts drie tentoongestelde Stieren, werd de eerste premie toegekend aan den zwartbonten stier van F.K. 

Luning te Ansen, gemeente Ruinen. De tweede premie is aan geen der beide overige stieren toegewezen, omdat de 

één, bekroond bij de eerste afdeeling van het Genootschap, volgens programma, bij de tweede afdeeling niet mogt 

bekroond worden. De derde was op getuigenis der keurmeesters, niet premiewaardig. 

Van de zestien tentoongestelde Koeijen, kreeg de eerste premie de zwartbonte dragtige koe van L.F. Mulders, en 

de tweede premie de zwartbonte dragtige vaars van B. Jonkers, beide te Smilde wonende. 

Van de tentoongestelde varkens ontvingen de premiën: J. de Boer te Ansen, gem. Ruinen, voor een zwartbonten 

beer, gekr. ras, de heer P.J.L. Eekhout te Smilde, voor een beer, Eng. ras, en idem voor eene zeug, Eng. ras. 

Een ram van H. Kremer te Zeijen behaalde de premie van de schapen, of liever van het schaap, want er was maar 
één tentoongesteld. 

Tot leden van het Genootschap werden aangenomen de heeren: L.F. Mulders, J.H. Kijmmell, H.P. Sickens, G. ten 

Oever en H. Walda, allen te Smilde wonende. 

Onder de gedane voorstellen werd er een in overweging genomen, om vergelijkende proeven te nemen aangaande 

den graanbouw, en eene premie toe te kennen aan hen, die boven anderen daarin uitmunt. Anderen wilden die 

vergelijking tot alle landbouw-producten uitgestrekt hebben. Men zag de moeijlijkheid in uitvoering van beiden in 

en overwoog beide voorstellen. Men is ten laatste overeengekomen, om aan hem eene premie toe te kennen, die de 

beste beschrijving zal geven van den Drentschen landbouw. Aan het Bestuur der afdeeling is opgedragen de wijze 

te bepalen, hoe dit voorstel het best en doelmatigst uitgevoerd kan worden. 

Na afloop der werkzaamheden zat eene aanzienlijke schaar aan bij den wel en keurig voorziene disch van de 

logementhouderesse Aaltje Luxwolda, waar gulle vrolijkheid de toon gaf, totdat de harddraverij van paarden, 

waaronder uitmuntende harddravers, de aanzittenden deed opstaan en zich onder eene groote menigte tezamen 
gekomene aanschouwers vermengen. Prijs en premie bestonden uit sierlijke voorwerpen van zilver, het eerste ter 

waarde van f 100,- en het tweede daaraan geëvenredigd. De laatste paarden, die in den baan waren, en tusschen 

wie dus moest uitgemaakt worden, wie de prijs en wie de premie moest hebben, waren het paard van den heer A.W. 

van der Sluis van Appelscha en Hijlkama van Akkrum. 

Bij de laatste rit van deze paarden had er een misverstand plaats; toen nl. de beide paarden een eind wegs tegen 

elkaar geloopen hadden, werd er door een of meerderen uit het publiek geroepen: keerom! keerom!. De rijder van 

het paard  van den heer Hijlkama gaf hieraan gehoor, meenende zeker, dat de keurmeesters dit riepen, doch die van 

het paard van den heer v.d. Sluis reed door. 

De directie begreep, dat het rid moest gerekend worden als wettig geschied, en kende den prijs aan den heer v.d. 

Sluis en de premie aan den heer Hijlkama toe; laatstgenoemde was hiermede echter volstrekt niet tevreden, 

weigerde  de premie en vorderde, dat er nog een nieuw rid zou plaats hebben; toen hierin niet werd getreden, 
spande hij het paar d voor de chais en reed weg zonder premie, die dus niet is uitgereikt. De toeschouwers 

mengden zich ook in den twist, en velen kozen partij voor den heer Hijlkama, zoodat de orde niet dan met moeite 

kon gehandhaafd worden en de uitreiking van den prijs aan den heer  v.d. Sluis niet zoo plegtig kon geschieden als 

anders wel het geval zou geweest zijn. 

Het is te bejammeren, dat dit volksfeest waartoe zeer veele toeschouwers waren opgekomen en hetwelk door zeer 

gunstig weder werd veeenigd, door een misverstand stoornis heeft ondervonden. 


