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+ Smilde, 29 Maart. Ieder veehouder weet, dat het al eene zeer uitmuntende koe is, welke door 

elkander een pond (5 ons) boter per dag geeft; daarom komt het ons der vermelding waardig voor, dat 

eene nieuwmelkte koe van Willem Kalsbeek te Hooger-Smilde ruim elf pond (55 ned. ons) boter in de 

week geeft. 

Ofschoon de prijs der boter daalt, mag men dien toch ook thans nog duur noemen. Die hooge 

boterprijs doet menigeen besluiten, om kunstboter te vervaardigen. Ieder is met de wijze van bereiding 

niet bekend, waarom wij daarvoor de volgende opgaven geven. 

In zijne soort is kunstboter zeer smakelijk en goed. Men verkrijgt ze, wanneer men neemt: 5 dooiers 

van kipeijeren, 4 ons bloem van tarwemeel, aangemengd met zoetemelk en 8 lepels gesmolten boter. 

Een en ander wordt tot aan de kookhitte op ‟t vuurgezet, daarna afgenomen , met de noodige 

hoeveelheid zout doorkneed en kan dan worden opgemaakt als gewone boter. 

Veel goedkooper bekomt men ze, wanneer men neemt: 3 ons beste gekookte aardappelen, welke fijn 

gemaakt worden; daaronder vermengd men 1 ons stroop en 1 ons tarwemeel, gemengd en 

goedgekookt in zoetemelk; hierbij voegt men het noodige zout. 

Men verkrijge ook eene soort boter, wanneer men in een hoeveelheid versche melk een weinig 

geraspte kaas werpt, de wei laat afloopen en het stremsel met zout vermengt. 

Eindelijk verkrijgt men ook kunstboter, wanneer men neemt: 3 ons tarwemeel, gekookt in versche 

zoetemelk; van „t vuur genomen, wordt dit vermengd met een maatje biest, 2 dooiers van kipeijeren en 

het noodige zout. 

Van al de ons bekende kunstboter wint die, welke op de eerste manier gemaakt is, het verreweg in 

smaak. Die op de laatste wijze bereid is, komt echter de gewone boter het naast bij in kleur. 

INGEZONDEN STUKKEN 

  De gustibus non est disputandum 

De onaangename reuk, eens in den pot gedrongen, blijft, ach! maar al te lang haar bij. Voor de 

waarheid dezer oude stelling gaf een onzer gemeentelijke veldwachters korten tijd geleden een nieuw 

bewijs. Zie hier wat gebeurde. – „k Bezocht een vrouwelijke patiënte, reeds sedert geruimen tijd aan 

mijne geneeskundige behandeling toevertrouwd, en vond haar buiten alle verwachting in een erg 

zenuwachtigen toestand, waardoor het vermoeden bij mij werd opgewekt, dat hier iets buitengewoons 

moest hebben plaats gehad. Op mijne deswege gedane vraag kreeg ik ten antwoord: “ach, ik ben zoo 

ontsteld en benaauwd. Voor eenige oogenblikken zijn de veldwachters hier geweest, waarvan één mij, 

onder harde bedreigingen, f 1,50 heeft afgedwongen, of, bij wanbetaling, procesverbaal.” Het was tot 

goedmaking der kosten van herstel van eene kleine scheur in eene blaauwe kiel van den 

brievenbesteller, welke haar klein hondje even te voren in hare woning al spelende had veroorzaakt. Ik 

vond die handelwijze hoogst laakbaar en ongepast, ja, strijdig met de menschlievendheid. De broeder 

der patiënte en ik lieten tegen den dader procesverbaal opmaken en aan den heer officier van justitie te 

Assen opzenden, ‟t welk echter tot dusverre, evenals de teruggave der betaalde som, buiten gevolg is 

gebleven. 

Was ‟t wonder, dat die daad van mij als eene vermetele hoogst aanmatigende werd beschouwd en den 

aangevallene op middelen van wraakneming deed bedacht zijn? Weldra deed zich daartoe eene 

schoone gelegenheid op, toen ik voor weinige dagen bij een ander patiënt mijn paard en tilburie 

zonder opzigt voor de deur liet staan, in strijd met het politie-reglement voor de gemeente. De stipte 

naleving van bedoeld reglement is voor een arts soms uiterst moeijelijk, ja onmogelijk, wat ieder, die 

met de ligging der gemeente Smilde bekend is, gereedelijk zal toestemmen. Bij enkelen treft men niets 

als de lijders zelf, bij anderen alleen de kinderen te huis aan, niet bekwaam om op het paard te kunnen 

passen. Worden die beambten ter zake dus niet in hunne wraakneming tegen mijn persoon gestuit, dan 

zal een herhaaldelijk calangeren hiervan het gevolg zijn, doch dan is het niet meer als billijk, dat de 

officier van justitie hunne handelwijze, aan een arme gedaan, straft, even goed als ik het maximum 

van f 5,- moest betalen.. 

Smilde, 19 Maart 1869      J. Wijchgel 

 

Heden overleed, ruim zeven jaar oud, ons geliefd dochtertje PHILES ELISABETH. 

Smilde, 28 Maart 1869       P.J.L. EEKHOUT 

        E.E. EEKHOUT-EEKHOUT 

Eenige kennisgeving 


