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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JANUARIJ 1877 
 
-8 Jan. Het aanstaand vertrek van onzen rijksontvanger, den heer Servatius, brengt de gemoederen 

hier vrij wat in spanning. Wie zijne plaats als zoodanig zal innemen, is eene vraag, die we nog niet 

hebben hooren stellen, en die ook slechts weinigen interesseert, maar druk wordt reeds besproken, 

wie hem als lid van den gemeenteraad zal vervangen. Men verwacht weêr een heeten strijd, die niet 

zal behoeven onder te doen voor dien van Julij ’75. We gelooven dan ook niet, dat in ’t Noorden 

eene tweede plaats is aan te wijzen, waar de verkiezingen zoozeer eene volkszaak zijn als hier; bij de 

vorige stemming is bijna geen enkel kiezer te huis gebleven. 

-De verbeterde waterleidingen en de duurte der landerijen komen niet alleen den landbouwers, maar 

ook vooral aan de arbeidende klasse ten goede. Vele stukken grond, vroeger ongenaakbaar, hebben 

nu een genoegzame hoogte, om in de land te kunnen worden herschapen, eene gelegenheid, waarvan 

door velen ruimschoots gebruik wordt gemaakt. Dit heeft ten gevolge, dat, terwijl men elders klaagt 

over gebrek aan werk, hier eer handen te kort komen, zoodat geen enkel arbeider, als het weder niet 

al te ongunstig is, ook maar een dag ledig behoeft te zijn. Nog slechts weinige jaren geleden was, na 

afloop van het turfgraven, schier nergens werk te vinden. 

-De bevolking dezer gemeente bestond op 31 Dec. 1876 uit 2596 ml. en 2511 vr. personen, totaal 5107. 

Geboren werden er in 1876 98 ml. en 99 vrl., waaronder 5 onecht. Overleden zijn 56 ml. en 47 vrl. 

Aangekomen 110 ml. en 129 vrl. Gehuwd zijn 47 paar. De gemeente is verminderd met 66 personen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 JANUARIJ 1877 
 
Smilde, 10 Jan. Wie de statistiek der bevolking in deze gemeente heeft nagegaan, zou uit de 

vermindering van het zielental al ligt de gevolgtrekking maken, dat Smilde in een kwijnenden 

toestand verkeert. Het tegendeel is echter het geval. De bloei en welvaart nemen in de laatste jaren 

geregeld toe, getuige b.v. de soms meer dan verdubbelde waarde der landerijen en de hooge 

huurprijzen, die, vooral te Kloosterveen, voor de huizen worden besteed, terwijl hier ook overigens 

een geest van leven en beweging heerscht, die slechts wordt aangetroffen bij vooruitgang op 

stoffelijk gebied. De oorzaak van genoemde vermindering ligt dan ook alleen hierin, dat de bronnen 

van bestaan langzamerhand andere worden. De veenkolonie maakt plaats voor de landbouwende, 

zoodat vele veenarbeiders zich naar elders begeven; vooral Nieuw-Amsterdam heeft een goed deel 

der bevolking uit Smilde ontvangen. ’t Zijn dus niet de eigenlijke bewoners die verhuizen, maar wel 

zij, die van oord tot oord trekken en nergens eene vaste woonplaats vinden. 

-We vernemen, dat de bouw van de aardappelmeel-fabriek, waarvoor te Bovensmilde reeds grond is 

aangekocht, hoogstwaarschijnlijk nog een jaar zal worden uitgesteld. Onze landbouwers behoeven 

zich echter niet bevreesd te maken, dat ze hunne producten niet aan den man kunnen brengen, want 

men is nu al weer bezig, om het verbouw van ’t aanstaande jaar voor de fabrieken op te koopen. 

De prijzen komen vrij overeen met die van ’t vorig jaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 JANUARIJ 1877 
 
Bevallen van een zoon en eene dochter AFIEN OTERDOOM, echtgenoote van 

D.B. VRIEZE. 

Smilde, 8 Januarij 1877. 

Vrienden en bekenden gelieven deze als eenige kennisgeving aan te nemen. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen belangstellenden uit hunne vorderingen, 

ten laste der gemeente, over het jaar 1876, ten spoedigste en uiterlijk op den 31sten dezer maand ten 

Gemeentehuize in te leveren. 

10 Jan. ’77     BOELKEN, Burgemeester. S. KOOGER, Secretaris. 


