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Niets man? en je zet een gezicht als een kip die een ei moet leggen! Hoor eens, man, geen geheimen  

tusschen ons! Met St. Jacobi a.s. zijn wij 35 jaar getrouwd, hebben tegenover elkaar altijd open kaart 

gespeeld, en dat moet zoo blijven, hoor! 

Of ik al zeide, dat het geen geheim was, dat het niets met het huiselijke of huwelijksleven had uit te 

staan, zij hield niet op en voegde mij toe: Je zijt zoo bleek, je kunt zoo wel dood blijven, en als ik je 

dan missen moet, dan wil ik ten minste de oorzaak weten. 

M. de r.! U begrijpt, het hooge woord moest er uit, en toen ik haar dan mededeelde, dat ik binnen 

drie dagen mijn examen in de politiek moest doen, gaf het mensch een gil, waarop mijn vrijmoedige 

zoon komt binnenstormen en mij, met een paar oogen alsof hij mij wilde opeten, vraagt: vader, wat 

voer je toch uit? 

Ik? niets mijn zoon, maar je moeder was zoo nieuwsgierig en nu heb ik haar eens een beetje van mijn 

politiek laten proeven en daar schijnt het mensch niet tegen te kunnen. 

Vader! u weet, dat is geen vrouwenkost. Maar laat mij eens proeven, dan zal ik u vertellen of ze goed 

klaar gemaakt is en of bij u het spreekwoord niet van toepassing behoort te zijn: Het zijn niet allen 

koks, die lange messen dragen. 

M. d. r.! vergun mijn, dat ik u later den afloop mededeel. 

Smilde, April 1888.         X. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 17 APRIL 1888 
 
Smilde, 16 April. Heden wordt op de werf van den heer M. Fernhout alhier de kiel gelegd van het 

eerste ijzeren schip, dat in deze gemeente vervaardigd wordt. 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 

23sten April a.s. dertig dagen voorligt: 

1e. De Legger van Waterleidingen. 

2e. Aanvullingstabel der Wegen, en wel: te Smilde ten Kantore van het Waterschap en te Hooghalen 

bij G. KUIPERS. 

Smilde, 17 April 1888.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P. J. KRAMER, Secretaris. 
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DONDERDAG 19 APRIL 1888 
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WOENSDAG 18 APRIL 1888 
 
Smilde, 17 April. Zaterdag hebben we hier eens weder eene werkstaking gehad, die gelukkig maar 

kort heeft geduurd en waarbij geene ongeregeldheden hebben plaats gehad. 

Ontevreden met het door hen verdiende loon wilden de arbeiders, die de bokken moeten ledigen, 

welke door baggermachines gevuld worden, door het staken van het werk tot eenige verhooging 

noodzaken. Ze kregen hunnen zin en werkten toen voort. 

Ondertrouwd: 

T.F. VAN DER DUIN 

en 

A.J. OOSTERLOO. 

Smilde, Appelscha, 17 April ‘88 


