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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 13 DECEMBER 1887 
 
Smilde, 10 Dec. Toen hedenmorgen de arbeiders, werkzaam aan de verbreeding en verdieping der 

hoofdvaart alhier, op het werk kwamen, weigerden de meesten den arbeid te beginnen en liepen 

zingende en schreeuwende bijlangs het werk, daarbij bedreigingen uitende tegen hen, die aan de 

werkstaking niet mee wilden doen. 

Gelukkig kwam omstreeks 9 uur onze veldwachter Hogenberk op het terrein der werkstaking en 

maande de werklieden aan zich bedaard en kalm te gedragen, hen aanradende zoo mogelijk de 

kwestie men den aannemer van het werk, den heer Aberson, in der minnen te schikken. De arbeiders 

echter, in plaats van met den heer Aberson in overleg te treden, zochten hun heil in de jenever, 

zoodat, ware Hogenberk niet tusschenbeide getreden, het tusschen sommigen van hen op eene 

vechtpartij zou zijn uitgedraaid. Naar men verneemt, moet Hogenberk den heer burgemeester met 

een en ander in kennis hebben gesteld. Toen te ongeveer 1 uur de gemoederen weer wat waren 

bedaard, nam de zaak eene gunstige wending, daar eenige der arbeiders het met den heer Aberson 

eens werden, waarna allen den arbeid hebben hervat, uitgezonderd degenen, die het werk reeds 

hadden verlaten. 

 
Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van nagenoeg acht en zeventig jaren, mijn hartelijk 

geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader EVERT SIKKENS VAN VEEN, met wien ik 

bijna negenenveertig jaren in een gelukkigen echt mocht vereenigd zijn. 

Smilde, 9 Dec. 1887.       De Wed. H. VAN VEEN-NIJMEIJER. 

Smilde, 12 Dec. Voor rekening van den heer W.A. Scholten worden hier reeds weder in voorkoop 

fabrieksaardappelen opgekocht, te leveren in den herfst van 1888. De prijs van Champions, Turken 

en Engelschen bedraagt f 0,80 per mud. 

Hoogersmilde, 12 Dec. De stemgerechtigde manslidmaten der Herv. gemeente alhier kwamen 

hedenmiddag in de kerk bijeen om een predikant te beroepen. Nadat men de 4den dezer eene 

oproeping gedaan had, maar toen was uiteengegaan, omdat er geen genoegzaam aantal leden was 

opgekomen, ging men thans tot eene benoeming over. Bij het opnemen der stemmen bleek, dat er 28 

stemmen waren uitgebracht, waarvan 22 op den heer K. Straatman, predikant te Biervliet; zes 

biljetten waren in blanco. De benoeming is aanbevolen door den vertrokken predikant Meijering. 

Smilde, 14 Dec. Naar men verneemt wordt ten gevolge der werkstaking, welke Zaterdag j.l. heeft 

plaats gehad, door den veldwachter Hogenberk proces-verbaal opgemaakt tegen eenige belhamels, 

wegens mishandeling van den onderbaas Koop Brink. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 DECEMBER 1887 
 

Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van nagenoeg acht en zeventig jaren, mijn hartelijk 

geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader EVERT SIKKENS VAN VEEN, met wien ik 

bijna negenveertig jaren in een gelukkigen echt mocht vereenigd zijn. 

Smilde, 9 Dec. 1887.       De Wed. H. VAN VEEN-NIJMEIJER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 DECEMBER 1887 
 

Ingezonden stuk. 

M. d. R.! 

’t Schijnt wel, dat de toestand van ’t herhalingsonderwijs te Smilde der wereld bekend gemaakt moet 

worden. Men leest er van in de Rotterd., in de N. Gron., in de Oude- en Nieuwe Asser, in …..ja, 

misschien wel in de buitenlandsche bladen. Eén ding echter is jammer: dat de vlugge inzenders de 

waarheid in dezen niet helemaal hebben gezegd. Deze is als volgt: 

Hoogersmilde – 4 onderwijzers – 15 leerlingen; Hijkersmilde – 2 onderwijzers – 9 leerlingen; 

Kloosterveen-Smilde – 3 onderwijzers - 1 leerling; Bovensmilde – 3 onderwijzers – 4 leerlingen. 

Welke der 4 scholen naar evenredigheid dus ’t grootste aantal leerlingen telt, laat ik aan de liefhebbers 

over om ’t even uit te cijferen. 

U dankende, m. d. r., blijf ik,  

Hijkersmilde, 12 Dec. 1887.      UEds. dw. dienaar, J. EIKEMA. 

 

 


