
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG, 23 APRIL  1852 
 
Smilde, 22 April. Op maandag den 10 mei aanstaande zal alhier de verkiezing van drie nieuwe 

gemeenteraadsleden plaats hebben, als: voor H. Bakker, tot secretaris verkozen; voor H. Sickens, 

overleden en voor M. de Haan, vroeger tot lid verkozen, maar niet toegelaten, omdat Z.Ed. was 

plaatselijk geneesheer en vroedmeester,  genietende eene bezoldiging uit de gemeentekas, hebbende 
een uitgebreider werkkring dan de armpraktijk en zijnde ondergeschikt ambtenaar van het plaatselijk 

bestuur. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 27 APRIL  1852 
 
Donderdag den 15 April, terwijl de turfgraver Jansen bezig was, turf te graven in het veen van den 

heer B. Jonkers op de Molenwijk te Smilde, stiet hij bij ter diepte van vijf à zes voet onder het veen, 
op eene plaats waar nooit vroeger turf werd gegraven, en waar nog wel 8 voet turf zat, met den 

stikker op een ligchaam, dat aan dit werktuig weerstand bood. Eerst meende, dat het lok (nog niet 

vergane plantenvezelen) was, herhaalde hij den stoot nog enigen malen. Nog weerstand 
ondervindende, nam hij het voorwerp in oogenschouw, en vond, dat het was een kluwen garen. Ten 

huize van den heer Jonkers maakte men deze droog. De kluwen is eene gewone mansvuist dik, aan 

de eene zijde bolvormig, aan de andere meer plat, graauw van kleur, veel overeenkomende met die 

van koffij of graauwen turf. De draden zijn eendradig, ongetweernd, en hebben de dikte van dik 
breikatoen. De stof schijnt wol te zijn, bij het branden wordt ten minste de gewone dierlijke reuk 

verspreid. De draden zijn los samenhangend, zoodat zij gemakkelijk kunnen afgescheurd worden. 

Aan geologen laten wij het over, den tijd te bepalen, hoe lang dit ligchaam op die plaats moet 

bedolven geweest zijn; wij voor ons gelooven, dat zulks reeds sedert eeuwen dagteekent. 

Smilde, 26 April. Door G. Mast alhier is dezer dagen aan de Besturen van Assen en Meppel ’t 

verzoek gedaan, om vergunning tot het aanleggen van een trekschuitenveer tusschen genoemde 

steden, in verband met het door K.J. Prakken verzochte veer; zullende hij alzoo telkens ‘s middags 

om twee ure vertrekken van eene dier plaatsen, waar Prakken ’s avonds moet aankomen. Wij achten 
beide veeren voor ’t  reizend publiek van zeer veel belang, en hopen dus, dat de verzochte 

vergunningen mogen worden verleend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 4 MEI  1852 
 
Smilde, 29 April. Op de voorjaarsmarkt, gisteren alhier gehouden, waren aangebragt 165 runderen, 

230 varkens, 135 schapen en 3 geiten. De handel was over ’t algemeen traag; het drooge en schrale 
weder en het gelijktijdig invallen van de Meppeler markt met de onze waren zeker hiervan 

voorname oorzaken. Runderen golden van f 72 tot f 20, varkens van f 18 tot f 8 en schapen van f 4 

tot f 2. Jhr. Mr. van der Wijck te Assen heeft 28 stuks runderen gekocht. Waren er zulke maar meer 

geweest! 

Smilde, 3 Mei. In de raadsvergadering van eergisteren werd door Burgemeester en Wethouders 

verslag nopens den toestand der gemeente uitgebragt; op voorstel van het lid Mr. P. v.d. Veen, 
werden zij derwege bedankt. Daarna werd in nadere behandeling genomen het verzoek van K.J. 

Prakken aan de Norgervaart, om beloning voor het nazien der certificaten bij in- en doorvoer van 

rundvee, over welk verzoek in de vorige vergadering de stemmen hadden gestaakt: bij eene nieuwe 
stemming werd dit verzoek afgewezen. Een verzoek van den onderwijzer A. Spier, om vergrooting 

zijner woning werd aangehouden tot 1853. Eindelijk werd invorderbaar verklaard het kohier der 

belasting op de honden, ingevolge het bestaande reglement, waarna de vergadering werd gesloten. 


