
blad 1879h 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JUNIJ 1879 
 De heer W.J. Boelken, burgemeester van Smilde, schrijft het volgende in den Landbouw-Kroniek der 

N. Gron. Crt.: 

Door den heer Reinders te Warffum verzocht in de “Landbouw-Kroniek” dezer courant eene bijdrage 

ten beste te geven, meen ik aan dat verzoek niet beter te kunnen voldoen dan door iets mede te deelen 

uit mijne naaste omgeving, mijne eigene woonplaats, waar ik de beweging in het landbouw-bedrijf 

dagelijks zie en kan nagaan. En zoo trok het onder meer mijne aandacht, dat van uit mijne gemeente 

een aanzienlijk uitvoer van vette varkens plaats heeft. Het geheele jaar door worden ze hier gemest 

en ter bekwamer tijd, hetzij naar Assen of naar Meppel vervoerd, om daar geslagt of aan den man 

gebragt te worden. Dagelijks zag ik zoodanige transporten naar die plaatsen. Op mijne vragen aan 

dezen en genen, wat toch wel de reden mogt wezen, waarom hier op de vetmesterij van varkens 

zoo’n bijzonderen toeleg was te bespeuren, werd mij geantwoord dat deze in verband stond met den 

bijzonder grooten aardappelenteelt in de gemeente. En die aardappelenteelt en die vetmesterij van 

varkens, zoo werd mij van goede zijde verzekerd, waren de factoren van de welvaart der gemeente. 

Jaar op jaar namen beide in uitgebreidheid toe en de geldelijke opbrengst, die tengevolge daarvan 

den ingezetenen ten goede kwam, was niet gering te achten. Op mijn vraag, wat zoudt ge wel denken, 

hoeveel varkens jaarlijks voor verkoop worden vetgemest, - wat de waarschijnlijke opbrengst 

daarvan is, - hoeveel bunders aardappels, voor verkoop aan fabrieken, hier werden verbouwd en wat 

dit zoo wat jaarlijks in geld zou opleveren, werden mij telkens cijfers genoemd, die zeer uiteen liepen 

en geen geloof verdienden. 

Om zekerheid te hebben, heb ik twee personen, huis aan huis, laten rondgaan en om de opgaven, die 

ik noodig had, doen verzoeken, zoodat ik nu bij magte ben cijfers te geven, die te vertrouwen zijn en 

voor de waarheid waarvan ik insta. 

Ik zal ze hier vermelden. 

In 1878 zijn in deze gemeente vetgemest en verkocht 408 varkens, welke hebben opgebragt f 23.999. 

In dat zelfde jaar werden aan fabrieken verkocht en geleverd 30,492 hectoliter aardappelen, waarvan 

de opbrengst was f 53.235. Varkens en aardappelen zamen genomen leverden dus in 1878 aan de 

ingezetenen eene geldelijke opbrengst van f 77.234. De grootste aardappelen verkoop bij een 

landbouwer beliep 2600 hectoliter, die der varkens 20 stuks. 

Tot nu toe wordt het gekruisd Engelsch ras, in de gemeente Smilde, voor zooveel mij bekend, 

algemeen voor de vetmaking gebezigd. Ik raad echter de belanghebbenden aan kennis te maken met 

het zoogenaamde Yorkshire ras, een soort voor de vetmesting bijzonder geschikt en, blijkens de 

ondervinding elders verkregen, verre te verkiezen boven de gewone soort. Voor een paar jaren zijn 

van het Yorkshire ras in de 5 afd. van het genootschap van landbouw in Drenthe 4 exemplaren van 

uit de provincie Limburg ingevoerd. Ze zijn in die afdeeling, zoo als ik nog onlangs vernam, in 

genoegzamen voorraad voorhanden en dus gemakkelijk te bekomen, om er de proef mede te nemen. 

Ja ik durf de verzekering wel te geven dat ze in ’t Zuidenveld bij uitstek goed bevallen. Door spoedig 

vet te worden en zwaar gewigt zijn ze aan te bevelen. 

Ten aanzien van den aardappelen verbouw, spreek in den wensch uit dat spoedig in de gemeente een 

aardappelenfabriek tot stand kome, overtuigd als ik ben, dat zoodanige onderneming en voor den 

oprigter en voor den ingezetenen van groot belang zal wezen. 

Smilde, Mei ’79. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 JUNIJ 1879 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 4 Junij. Afwezig de heer Drenthen. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen, waaronder een schrijven van 

den heer mr. P. van der Veen, van den volgenden inhoud: 
 -vervolg op blad 1879h1 

 


