
blad 1872t 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 21 OCTOBER 1872 
 
Hedenavond 7 uur is, met het volste vertrouwen in den Heere, zacht en kalm ontslapen onze geliefde 

vader en behuwdvader JOHANNES NUIS jr., in den ouderdom van 70 jaren en 26 dagen. 

Smilde, 18 October 1872. 

Mede uit naam mijner broers en aangetrouwde zuster, 

J.H. NUIS JOH.z. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 22 OCTOBER 1872 
 
Heden overleed ons geliefd jongste zoontje LINARD, in den ouderdom van bijna 12 jaren. 

Smilde, 20 Oct. 1872. 

J. ROEMER en echtgenoote. 

Eenige kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 OCTOBER 1872 
 

Ingezonden stukken. 

Het Veenschap “de Zeven Blokken.” 

Als het waar is wat het publiek gerucht zegt, dat namelijk de provincie Friesland geen bedenking heeft 

tegen eene waterverbinding met Drenthe, langs de Haulerwijkstervaart, mits op die verbinding geen 

lozingswater wordt gebragt, dan spreekt het van zelve, dat de rigting voor die waterverbinding, 

voorgesteld in het adres van het bestuur van het veenschap “de Zeven Blokken” te Smilde (zie 

Drentsche Courant van den 9den October 1872), niet in aanmerking kan komen, want het water van 

dat veenschap zou dan, als op het eerste pand loozende, toch op het verbindingskanaal komen. 

Met het oog hierop komt het velen onverklaarbaar voor waarom door dat veenschap, naar aanleiding 

van het ingezonden stuk in de Drentsche Courant van den 23sten September 1872, niet beproefd 

wordt om het overtollig water te mogen loozen in de Friesche Compagnonsvaart. Vermits dan, zoo als 

uit het artikel schijnt te blijken, de dam van Appelscha opgeruimd zou kunnen worden, zou het 

veenschap niet alleen geholpen wezen, maar zich tevens de eer mogen toerekenen, de opruimer van 

dien dam te zijn geweest. 

Wat nu betreft de plaatsing van de eerste sluis in het verbindingskanaal, dat het veenschap bij het 

vorengenoemd adres van den 1sten October 1872 voorstelt, zoo is het duidelijk, dat de plaats achter de 

eerste dwarswijk verre is te verkiezen. Behalve het voordeel van eventuële inpoldering, waarop H. in 

den Drentsche Courant van den 9den dezer wijst, zou de waterstand in bijna het gansche veenschap 

dan 1.30 meter lager worden, zoodat alle waterbezwaar, voortspruitende uit doorkwelling van stouwen 

zou ophouden. Plaatst men de sluis, zoo als het adres wenscht, achter in het veenschap, dan blijft het 

gansche veenschap het tegenwoordig te hooge peil behouden en blijft het tevens bezwaard met het 

water dat door de stouwen der wijken dringt. 

Het eenige bezwaar tegen het plaatsen der sluis achter de eerste dwarswijk is dat dan de grootste deel 

der wijken in het veenschap 1.30 meter zou moeten verdiept worden, doch volgens het ingezonden 

stuk in de Drentsche Courant van den 19den December 1872 zou dit zeer in het belang van het 

veenschap wezen. 

Zelfs al kreeg het veenschap loozing naar de Compagnonsvaart, dan zou het om het bovenvermelde 

voordeel te kunnen genieten, ook nog te verkiezen wezen, om de bedoelde sluis achter de eerste 

dwarswijk te plaatsen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 OCTOBER 1872 
 
+ Smilde, 25 Oct. Mej. C.G. Kamphof, in ’t begin dezer maand alhier door het Burgerlijk Armbestuur 

tot vroedvrouw benoemd, is dezer dagen ook als zoodanig te Varsseveld in Gelderland benoemd. Dat 

zij die benoeming aanneemt, zal niemand verwonderen, daar de vaste bezoldiging te Varsseveld meer 

dan het dubbele van hier bedraagt. 


