
 

 

blad 1865 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 1 Jan. Gedurende het verloopen jaar 1864 zijn in deze gemeente gehuwd 48 paren; geboren 

195 kinderen, als 99 van ’t manl. en 96 van ’t vr. geslacht; overleden 102 personen, als 40 van ’t ml. en 

52 van ’t vr. geslacht. Voorts zijn er levenloos geboren aangegeven 6 van ’t ml. en 4 van ’t vr. geslacht, 

te zamen 10 kinderen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 3 Jan. De vereeniging ‘de Vooruitgang’, voor eenigen tijd alhier opgerigt, telt reeds 26 leden. 

In hare vergadering werden vele zaken behandeld, die zoowel in ’t belang der gemeente als die van ’t 

algemeen zijn. Zoo wordt thans, onder meer andere zaken, in genoemde vereeniging gehandeld over de 

wegruiming van den dam tusschen Smilde en Appelscha; de oprigting van een locaal voor behoeftige, 

aan besmettelijke ziekten lijdende natuurgenooten; de oprichting van een fonds voor hulp in lijden; 

verandering van de jaarmarkten, en in plaats van twee drie te houden; de vestiging van een Rijksveearts 

alhier, alsmede de herstelling van bruggen, draaijen enz. in de gemeente Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 5 Jan. Gisteren had alhier bij H. Duiker eene hardrijderij op schaatsen plaats. 

Niettegenstaande het ongunstige weder was er nog eene menigte volks zamengevloeid en namen nog 32 

rijders deel aan den strijd. De prijs, zijnde eene fraaije Berlijner zilveren tabaksdoos, werd gewonnen 

door J. Hoogeveen, en de premie, een paar nieuwe schaatsen, door H. Lok, beide van de Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 6 Jan. Heden avond werd alhier op de bovenzaal van den logementhouder J.H. Wind een 

concert gegeven door dames, ondersteund door de heeren Kniphorst, Stoetz en Montenberg; wij 

onthouden ons van eene bepaalde beoordeeling van de verschillende voorgedragen stukken, elf in getal. 

Deskundigen roemden evenwel de zuiverheid van den zang en de juistheid en vlugheid der uitvoering 

van de muziek, op piano, viool en cornet à piston. Niettegenstaande het ongunstige weder was het 

opgekomen publiek zeer talrijk en heeft de opbrengst, zoo we meenen, ruim zeventig gulden bedragen, 

die gedeeltelijk is bestemd tot ondersteuning van een te Bovensmilde gevestigde naai- en breischool 

voor behoeftigen en gedeeltelijk voor de algemeene armen. Mogten er meer zulke edele 

menschenvrienden zijn. 

+ Omtrent de beruchte dam tusschen Smilde en Appelscha verneemt men, dat die steen des aanstoots 

meer en meer de aandacht van het publiek en ook van de betrokken gemeentebesturen begint te trekken. 

Aangaande die dam bestaat een contract, gesloten tusschen de Staten der provincie Friesland en Drenthe, 

van den 21 maart 1780. In dat contract is de wegruiming van den dam, naar men ons verzekert, bevolen. 

En waarom daarmede nog ruim drie vierde eeuw gewacht? Is het niet in belang van handel, scheepvaart 

en nijverheid, dat deze groote hindergeval hoe eerden zoo beter worde opgeruimd? 

Zoude daardoor niet in de gemeente Smilde zoowel als in de gemeente Ooststellingwerf een 

bedrijvigheid ontstaan die zaken voor velen groot voordeel zoude afwerpen? Dat de wegruiming van 

dien dam dus niet langer onder de pia vota behoore. 


