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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 OCTOBER 1883 
 

BOELDAG – SMILDE. 

Op Donderdag 18 October 1883, 

des voormiddags te 10 uur, ten sterfhuize van L. KNORREN te Hoogersmilde, publieke verkoop van: 

EEN VIERJARIG 

bruin Merriepaard, 

mak in alle tuigen, negen stuks HOORNVEE, een Friesch SCHAAP, een MOT met 8 BIGGEN en 3 

groote VARKENS: - een WAGEN met OPZET,  een WAGEN met breede Raden, PLOEG, EEGDE en 

verder Boer-, Karn- en Melkgereedschappen, HOOI, STROO, AARDAPPELEN en eenige 

Huismeubelen, 

als: KABINET, KLOK, TAFELS, STOELEN, GLAS- en AARDEWERK enz. Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 16 OCTOBER 1883 
 
Smilde, 15 Oct. Den 30sten dezer maand heeft hier de verkiezing plaats van een lid van den 

Gemeenteraad, ter vervanging van den heer H. van Veen, die voor zijn lidmaatschap heeft bedankt. 

Ook nu weder schijnt onder de kiezers eensgezindheid te ontbreken. Tal van candidaten worden 

genoemd en eene herstemming wordt algemeen verwacht. Onder de liberalen vooral bestaan twee 

partijen: de ééne schijnt zich tevreden te stellen, als de candidaat liberaal heet, de andere wenscht 

niet alleen woorden, maar ook daden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 19 OCTOBER 1883 
 
Smilde, 18 Oct. In de heden gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden, tot benoeming 

van een definitief bestuur van het nieuw opgericht waterschap “de Zeven Blokken” zijn uitgebracht 

204 stemmen. Gekozen zijn de heeren: E.R. Homan, M.A. Hoogerbrugge, Jan Drenthen, H.P. 

Sickens en A. Vos. 

Smilde, 18 Oct. De heer K. Vennik, onderwijzer alhier, is als zoodanig benoemd te Kleinemeer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 20 OCTOBER 1883 
 
Smilde, 19 Oct. Maandagmorgen jl. werd de Molenwijk weder voor de scheepvaart geopend. 

Dagelijk voeren er eenige vaartuigen en bokken naar toe, om turf uit de Dikke- en Eekhoutswijk te 

laden. Wanneer de vorst niet te vroeg invalt, is daar veel drukte te wachten. Door de daarstelling van 

de nieuwe sluis kon daar dezen zomer geen turf afgescheept worden. Jammer dat buitengewoon vele 

regens het werk belemmeren; daarentegen is het uit een ander oogpunt weder nuttig, dat het vochtige 

weder is ingevallen, waardoor het water een hooger peil bekomt en de scheepvaart gunstiger wordt. 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 19 October 1883. 

Worden de schippers in de Hoofdvaart alhier door het Rijk vrijgesteld van bruggeld en zulks kenbaar 

gemaakt door het in duidelijke letters op de bruggen geplaatste; “geen bruggeld verschuldigd” -  

worden hier en daar op de straatwegen de tollen afgeschaft - worden alle lastige formaliteiten en 

kosten te water en te land allengs opgeheven – aan de Norgervaart is het tegenovergestelde het geval 

bij de draai, die voor het huis van de weduwe K.K. over dat kanaal ligt. Zoodra zich een voetganger 

daarover begeeft, wordt hij staande gehouden en van hem 5 cent geëischt. Wil hij nu niet met de 

familie K. in onaangenaamheden worden gewikkeld, dan moet hij wel de knoopen van zijn beurs 

ontsluiten en het gevorderde betalen. Of die weduwe nu het recht daartoe heeft, kunnen wij niet 

beslissen, maar zeker is het een belemmering der vrijheid, die niet mee tot dezen tijd behoort, maar in 

de middeneeuwen nog een raison d’être had. 

Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, mijne hartelijk geliefde echtgenoote en mijner 

beide kinderen zorgdragende moeder GEESJE GRASMEIJER, in den ouderdom van bijna 32 jaar. 

De hoop op een zalig wederzien lenigt eenigzins mijne diepe smart. 

Smilde, 18 Oct. 1883.        J. HAVEMAN GZN. SR. 

Familie, vrienden en bekenden gelieven deze algemeene als bijzondere kennisgeving aan te nemen. 


