
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 6 AUGUSTUS  1850 

Smilde, 5 Augustus. Gaan er uit onderscheidene streken van ons vaderland, vooral uit de kleistreken, 

klagten over het bederf in de aardappelen; ook hier begint die ziekte zich weer te vertoonen, en wel 

vooral onder de zoogenaamde muisjes. Deze aardappel schijnt er ligt vatbaar voor te zijn; ofschoon 

dezelve doorgaans vroeg gepoot worden en gewoonlijk behoort tot de eerste, die aankomen. Ook de 
andere soorten zijn niet geheel meer vrij: evenwel is de knol nog niet of zeer weinig aangedaan. En 

daar deze zich reeds vrij goed heeft gezet, verwacht men dat de opbrengst nog al redelijk zal zijn. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 13 AUGUSTUS  1850 
 
Smilde, 12 Aug. Voor eenigen tijd is van hier in de Drentsche Courant een berigt geplaatst, 

betreffende den bode van Oosterwolde naar Smilde. Dit berigt was niet geheel juist en kan ligt tot 
verwarring aanleiding  geven, als wordende daarin dagen genoemd, waarop de bode niet loopt en ook 

nooit heeft geloopen. Het volgende is overeenkomstig de waarheid. 

Voor ongeveer tien jaren is de bode van Oosterwolde op de Smilde begonnen en heeft gedurende twee 
jaren eenmaal per week op donderdag  geloopen. Thans is zulks veranderd in tweemaal per week, op 

dingsdag en vrijdag. En nu loopt hij viermaal in de week nl. maandag, dingsdag, donderdag en 

vrijdag. Gewoonlijk komt hij zoo vroeg op de Smilde, dat de brieven nog dien zelfden dag per post 

naar Assen en Groningen kunnen gezonden worden, terwijl hij niet voor dat de post van Meppel is 

gepasseerd  naar Oosterwolde terugkeert. 

DRENTSCHE PREDIKANTEN-VERENIGING 

op donderdag den 29 Augustus, ’s morgens ten elf ure, in het Logement de Veenhoop te Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 16 AUGUSTUS  1850 
 
Uit Vries wordt aan het Handelsblad gemeld: Als een bewijs, dat het geloof aan hekserij in deze 

verlichte eeuw nog niet geheel verdwenen is, niettegenstaande de meer en meer algemeen wordende 
kennis, kan het volgende dienen: 

Ten huize eener reeds vrij bejaarde vrouw te Smilde kwam onlangs eene onbekende vrouw, naar men 

gist uit V……. die, na over het een en ander te hebben gesproken, iets nuttigde en toen, na zich 
enigszins zonderlijk gedragen te hebben, vertrok. Eenigen tijd hierna werd de vrouw ongesteld, en 

dadelijk vatteden de kinderen der lijderes het denkbeeld op, dat zij behekst zoude zijn. Dien ten 

gevolge begaf een derzelve zich spoedig naar eenen in Friesland wonenden en vermaarden 

duivelbezweerder, ten einde van deze hulp te vorderen, ten behoeve van zijner zoo hij meende, 
onnatuurlijk zieke moeder, zonder dat hij hierin slaagde. Intusschen overleed de vrouw en een der 

erfgenamen, naar men verhaalt, nam zich ernstig voor, om niet te rusten voor hij de heks had ontdekt, 

vermits hij meende, dat de overledene betooverd de eeuwigheid ingegaan zijnde, niet konde rusten; of 

hem zulks gelukken zal betwijfelen wij. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 20 AUGUSTUS  1850 
 
Smilde, 18 Aug. ’t Verderf in de aardappelen neemt hier erg toe: niet slechts ’t loof maar ook de knol 

is door de ziekte aangetast. De laatste regens en hitte hebben onmiskenbaar daarop grooten invloed 

gehad, en men kan zeggen, dat geen akker verschoond is gebleven; wij hoopen echter, dat opvolgende 

droogte hierop gunstig moge werken. De rogge valt, wat de hoeveelheid betreft, in ’t dorschen af; ’t is 
in vergelijking van ’t vorig jaar, zoo wat stroo en zaad aangaat, niet meer dan een half gewas: de 

deugd is echter goed; gerst is mede niet best, maar de haver redelijk. De paardeboonen zijn, vooral de 

late, zeer door de luis aangetast: de veenboekweit, zoo veler hoop, staat echter schoon: wij wenschen 
dat die hoop moge vervuld worden. 


