
blad 1864q 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 JUNIJ 1864 
 

Uit de hand te koop: 

Eene OPENE PRAAM, genaamd DE JONGE ZWIERS, groot 34 tonnen, met ZEIL en TREIL en verder OP- 

en BIJGOED; - liggende te Smilde in de Kijmmellswijk en te bevragen bij den Not. A.J.C. TELLEGEN 

aldaar – Brieven franco. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 JUNIJ 1864 
 
+ Smilde, 25 Junij. ’t Getal schapen, door honden doodgebeten en gedeeltelijk verscheurd, bedraagt, 

zoover berigtgever dezes heeft kunnen ontdekken, zeven, en dat der verminkten twee. Men hoopt 

intusschen, daar men gisteren den vermoedelijken dader of één der daders zoo veel lood in de beenen 

heeft gejaagd, dat hij onmiddelijk dood nederviel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 JULIJ 1864 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Verhooging van het Afvaartsgeld op de 

Drentsche Hoofdvaart. 

Wij hebben in de Courant gelezen, dat in de vergadering van eigenaren van de Groninger vaart, door den 
heer Oldenhuis Gratama van Assen, hierin bijgestaan door de heeren P. van der Veen, C. Kniphorst, van 

Essen en Haak beweerd is, dat de Smilde reeds geleden had door de verhooging van de Afvaartsgelden 

en dat de heer Gedeputeerde Staat Sluis dit toen heeft tegengesproken. 
Wij ondergeteekenden kunnen getuigen, dat de Smilde wel degelijk zeer heeft geleden; hadden niet de 

mestschippers van Veenhuizen hier turf gekocht, dan was er bijna  geen schipper geweest; wij kunnen 

onmogelijk met deze afvaartsgelden tegen Hoogeveen en de Dedemsvaart opzeilen. 
Dat er over een paar maanden meer afvaartsgeld is ontvangen, is geen bewijs, omdat het afvaartsgeld 

hooger is, en het is altijd de vraag: “hoeveel scheepvaart zouden wij niet gehad hebben zonder die 

verhooging, als de concurrentie met Hoogeveen en Dedemsvaart vrij was? 

De schippers betalen het vermeerderde afvaartsgeld, - om dat weer te krijgen, koopen zij onze turf,voor 
mindere prijs, anders blijven zij weg. 

Wij kunnen door onzen zak getuigen, dat de heer Gedeputeerde Staat Sluis ongelijk heeft. 

Smilde den 2 Julij 1864      E.R. HOMAN,  
        B. JONKER 

        K. FERNHOUT 

        J. IJWES NUIS 

         L. HOVINGH 

        C. DE JONGE 

VERKOOPING 

van PLANKEN, RIBBEN, 
DEELEN en SCHALEN, 

op Vrijdag den 8 Julij a.s., des namiddags te één uur, aan de Leembrug te Smilde, bij de woning van 

DIRK HUIZING, ten overstaan van 
          A.J.C. TELLEGEN, 

           Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 JULIJ 1864 
 

TE KOOP 

Plus minus 16.000 stuks TAKKEBOSSEN, staande in de nabijheid der Beilervaart te Smilde. Te bevragen 
bij 

Smilde, 8 Julij 1864          C. HUBENET 


