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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1880

Hijkersmilde, 1 Sept. Even als op andere gedeelten onzer hoofdvaart is men ook hier begonnen
met het opzetten der wallen aan de straatwegzijde. Het gedeelte van de Fledderus-draai tot de Witte
Wijk, dat reeds lang grootendeels ondermijnd was, wordt nu een paar voet afgestoken en flink
opgezet. Onder de leiding van den heer J. de Boer vordert het werk flink, tot genoegen van
aanwonenden en varenslieden.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1880

Smilde, 2 Sept. Nadat op 26 Augs. j.l. een typhus-lijder alhier overleden was, zou gister (dus zeven
dagen later) tot de verbranding van ’t beddegoed worden overgegaan.
Voor het bed met toebehooren, dat voor twee jaar f 105.75 had gekost, wilde het gemeentebestuur
slechts f 6 vergoeden. Naar we vernemen is door den eigenaar de verbranding geweigerd en zal deze
zich tot hoogere autoriteiten wenden.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 6 SEPTEMBER 1880

Zij, die op de Verkoopingen
van Mr. L. KIJMMELL, JOHs. WESSELS BOER, JAN TROOST JACOBSZOON, de Wed. G. KLAASEN,
THEUNES DE JONGE, de Erven H.J. LUBBERINK, JURRIEN BRAND, JAN MEIJERS, WILLEM DOOSJES
en NANNING VERHOEF hebben gekocht, worden herinnerd, dat de BETALINGEN daarvan moeten
plaats hebben met Smildingermarkt den 8sten September a.s. ten kantore van
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Smilde, 4 Sept. Ten gevolge van het steeds toenemend steenkolen-verbruik zijn de zware soorten
turf in Holland thans weinig gezocht. De schippers geven daarom de voorkeur aan ligte kolige turf
boven die van betere kwaliteit, zoodat de verveeners voor de laatste het minst kunnen bedingen. De
ligte turf is het meest gewild tot het aanmaken der steenkolenvuren.
-De diepte der hoofdvaart laat thans zoveel te wenschen over, dat de schepen herhaaldelijk den
grond raken. Vooral in deze gemeente is zulks het geval. Velen schrijven dit toe aan den hevigen
golfslag van de stoomboot “Smilde I.”
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1880

Smilde, 6 Sept. Schrijft men soms van elders over landontginning op groote schaal, ook hier laat
men zich niet onbetuigd. Vooral is het de heer dr. H. Heijs van Zouteveen te Assen, die zich in dezen
verdienstelijk maakt, en die geene onkosten ontziet om aan zijn landgoed “Het Witterholt”, ’t welk
nog slechts eenige jaren geleden zoo goed als geheel uit dalgrond, heide en waterplassen bestond,
een ander aanzien te geven. In 1879-1880 waren bijna onafgebroken 40 man bezig den dorren
bodem voor den landbouw gereed te maken. Volgens eene matige berekening zullen van de in het
vorige jaar ontgonnen velden dezen herfst circa 1100 hectoliter aardappelen worden geoogst, terwijl
tevens eene vrij aanzienlijke hoeveelheid rogge is gewonnen en groote stukken gronds met bosch
zijn beplant. Nog steeds wordt de moeitevolle en kostbare ontginning met kracht doorgezet, zoodat
hoogstwaarschijnlijk na een kort tijdverloop in het geheele “Witterholt”- 120 bunder groot – geen
heide meer te vinden zal zijn.
Drenthe heeft behoefte aan mannen als de heer van Zouteveen, aan mannen van de daad, die groote
kapitalen beschikbaar stellen om armoedige heidevelden tot vruchtbaarheid te dwingen.
Niet alleen in deze streken toont de heer v. Z., dat boschcultuur enz. hem ter harte gaan, ook te
Diever, waar het 1/3 gedeelte van het 800 bunder groote landgoed “Berkenheuvel” hem toebehoort,
levert hij hiervan de sprekendste bewijzen. Ook daar wordt getoond waarin stuifzand en
heidegronden kunnen worden vervormd. Reeds meer dan 300 bunders zijn er in welige dennen- en
eikenbosschen herschapen, en ongetwijfeld zal het grootsche werk, aldaar door wijlen mr. P. v.d.
Veen begonnen, niet worden gestaakt, voor en aleer het tot een goed einde is gebragt.
Men schenke aan het streven van den heer H. Heijs van Zouteveen een woord van lof, men erkenne,
dat hij reeds veel voor Drenthe heeft gedaan; maar vooral – men volge hem na.

