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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 JUNIJ 1867 
 
+ Hoogersmilde, 19 Junij. Gisteren is men hier weer begonnen met het veenbranden; blijft het van daag 

en morgen  nog droogen, dan is de hoop van de veenboer nog niet vernietigd, wijl dan vele der 

hoogstgelegen veenen weder brandbaar zijn. Alles is hier druk in de weer, en spoedt zich veldwaarts, en 

waarlijk deze omtrek heeft veel belang bij den oogst der veenboekweit. 

+ Smilde, 20 Junij. Gisteren avond ongeveer half acht ontstond er te Hoogersmilde brand in het huis 

toebehoorende aan K. de Weerd en door hem zelf bewoond. 

De buren, den brand ontdekkende, vonden de deur gesloten, maar verschaften zich door het achterhuis 

eenen ingang en redden, ofschoon niemand te huis vindende, uit het voorhuis, wat er nog te redden was, 

daar de brand blijkbaar in het achterhuis was ontstaan. Spoedig was het geheele huis afgebrand. 

Doordien er zeer weinig wind was, heeft men het daarnaast staande huis kunnen beveiligen. Zoodra 

onze ijverige politie heden morgen kennis van het ongeval kreeg, begaf zij zich dadelijk derwaarts en 

ontdekte al zeer spoedig, door listige vragen aan K. de W. en vrouw, dat hunnen beste kleederen enz. 

niet, gelijk zij voorgaven, verbrand waren, ja wist de W. tot bekentenis te brengen, dat hij in den nacht 

tusschen maandag en dingsdag eenige kleedingstukken, benevens eenig goud en zilver, met behulp 

zijner vrouw, in de nabijheid van het huis had begraven. Door onze veldwachters Klaassen en 

Kalbfleisch werd dan ook een karn en een zak met kleedingstukken enz. uit den grond opgedoken, door 

welk een en ander zij meenden genoegzame vrijheid te hebben den man op presumtie in arrest te nemen. 

Hij moet, naar men verneemt, bekend hebben dat hij het huis heeft aangestoken en is reeds naar Assen 

getransporteerd. Welverdiende hulde wordt aan onze ijverige veldwachters voor de ontdekking 

toegebragt, daar zij zich in dezen zaak loffelijk hebben gedragen. 

++ 21 Junij. Hebben vele onzer bijenhouders hunnen korven van de klei teruggehaald, velen ontvolkt en 

ligter dan toen ze er heengebragt zijn – ook de bijen die hier waren gebleven, hadden weinig uitgevoerd. 

Sedert een paar dagen wordt de vlugt merkelijk beter, en wanneer er warme dagen mogen komen, is de 

hoop op een goed bijenjaar nog volstrekt niet vervlogen. 

+ Smilde, 18 Junij. De komst van mejufvrouw van der Flier in hare geboorteplaats Smilde, is doorgaans 

een vreugde voor de schoolkinderen, dewijl dan al de leerlingen, welke in deze gemeente de scholen 

bezoeken, door haar met boekgeschenken worden vereerd. Ook nu, op den gedenkdag van Waterloo, 

werden aan de onderwijzers boeken gegeven, om hunnen leerlingen die uit te reiken. De vreugde der 

kinderen was algemeen. 

Wij zeggen namens onderwijzers, ouders en kinderen den edelmoedige geefster door dezen hartelijk 

dank! – zij heeft door deze geschenken velen verblijd. 
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INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 29 Junij. Wat moet die ‘dam’ tusschen Smilde en Appelscha toch vast zitten! Naar wij 

vernemen is er in ’t begin van Anno 1780 tusschen de provincie (toen landschap) Drenthe en den heere 

Grietman van Opsterland ‘een wettig en vast accoord gemaakt’ over het aanleggen van een kanaal of 

vaart, waardoor de communicatie tusschen d’Opsterlandsche en Smildiger kanalen en alzoo tusschen 

Friesland en Drenthe zou worden geopend. Onder anderen moet het afvaartsgeld reeds bepaald zijn en 

dat de communicatie langs de Witte Wijk zou plaats hebben. Het kanaal door Ooststellingwerf is tot 

stand gekomen, maar de communicatie met de Smildiger vaart behoort nog tot de pia vota. Eene kleine 

aardbeving op de Scheid kan wel eens van nut zijn. 


