
blad 1863i 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 MEI 1863 
 

DE REKENING en VERANTWOORDING 

van de Leidingsloot op de Molenwijk, zal plaats hebben op Maandag den 11 Mei a.s., des 

namiddags te 6 uur, bij J.H. WIND te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 MEI 1863 
 
De COMMISSIE te SMILDE, tot het oprigten van een WATERSCHAP aldaar;  

roept door dezen op 
ALLE EIGENAREN van LAGE VEENPLAATSEN en het 3, 4, 5, 6, 7 blok, mitsgaders die van gelijke gronden 

onder Assen gelegen, vroeger van het DOMEIN aangekocht: 

Ten einde te aanhooren het rapport dier Commissie, omtrent de kosten der HOOFDWATERLEIDING en 
hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt. 

De VERGADERING zal gehouden worden ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te Smilde, op 

Woensdag den 27 Mei aanstaande, des nademiddags om drie uren. 

Smilde den 18 Mei 1863      Namens de Commissie 
         De voorzitter 

         C.W.E. KIJMMELL 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 MEI 1863 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

OPWEKKING 
TOT HET AANLEGGEN VAN EEN WATERLOSSING VOOR  

Smilde en Assen 

Op heden zie ik in 

het veel vermaarde blad 

In Gratamaas Courand 

Die Nu wat goeds bevat 

Zij Roept een ieder op 

Die stoffe heeft van klagen 

Over zijn Lage Veen 

Dat hij niet kan begraven. 

Omdat voor hem geen Stroom 

of Beek te vinden is 

Daar hij zijn water loost 
zoo raakt hij voor gewis 

in groote moeijlijkheid 

omdat het Hoofdvaarts pijl 

te hoog is opgeleid. 

Dit is wel een gebrek 

in de aanleg van dees plaats 

maar daar men deugden vind 

ontmoet men ook veel kwaads. 

Waar vind men Rozen daar 

Geen dooren onder steekt 

Waar is er ooid een man 

Daar niemand kwaad van spreekt; 
Nu dienden wij het stuk 

Wat nader te beschouwen 

Rekent de kosten Eerst 

Eer Gij gaat toorens Bouwen. 

Dees water weg is groot 

 

 

en moeijlijk om te maken 

maar moeite word vereischt 

om aan Gewin te Raken. 

Hierdoor bekomt men vast 

Vier klemmen beste klin, 

Daar zit per Bunder ook 

wel zestig dagwerk in. 

Zoo nu de ondergrond 

en Land eens werd bezwaard 

met twee maal honderd cent 

per Bunder in het jaar, 
Dat was  een kleine zaak 

Die ider wel kon dragen. 

Maar nu zoo moet ik Nog 

Een ander stuk gaan vragen. 

Zou dit ook voor het Rijk 

Geen groote winst verstrekken 

Door turf Accijnsen meer 

Van Grondbelasting trekken? 

Provinsie heeft hier bij 

Doch ook een groot belangen 

Wijl zij opcenten en 

ook afvaartsgeld ontvangen. 
Nu vrinden komt doch op 

Dat wij te samen werken; 

het oude spreekwoord zal 

ons zekerlijk versterken. 

 

Ja Eendragt heeft de magt 

en zal het ook betoonen 

Dat zij in deze zaak 

ons grotelijks zal beloonen 

Och vrinden stap eens uit 

En treed u veld eens in 

beschouw u groot verlies; 

en des ook niet te min 

hoe moet u Arbeidvolk 

hierover niet gaan klagen 

omdat de vrouwen zelfs 
meest natte voeten dragen! 

En gij ook Bouwman, die 

vind Russchen op u Land 

 Kom helpt nu deze zaak 

met al u kragt tot stand, 

’t is zeker dat gij dan 

in plaats van Russchen vind 

De Beste Klaver en 

ook Dikke Schooven Bind 

Nu sluit ik mijn gedigt 

En breng het hier ten offers 

ik blijf u allen vrind 
En noeme mij 

Jan Joffers 

Smilde 

 


