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dat Hollanders, althans geen Drentlten, de 
Ofltziiunng 

dezer reenen met kracht hebben begonnen en voogezet, 
ofschoon deze veenen in de heide gemeenten niet geheel 
en al onopgemerkt en nutteloos hebben heengelegen. In 

het begin dezer eeuw toch waren er reeds gedeelten van 
het eigenlijke Tiendeveen verkocht aan Hoogeveensche 
verveeners, die, zooals nog aan de diepe wijken te zien 
is, niet zonder moeite en kosten die veenen hebben 
trachten te exploiteren. 

De aanleg van de verlengde Hoogeveensch evaart heeft 
de ontginning dan ook zeer vergemakkelijkt daar de 

sluis bij Valkenheim een veel hongeren waterstand gaf, 
waardoor een massa zand bij 't wijkgraven wordt vermeden. 

Ook in de Westerborker veenen moeten kleine grave-
rijën sedert 1820 bestaan hebben, maar er moesten al 
weer Hollandsche heeren met Hollandsohe kapitalen 
komen, om de 

ontginningen met kracht door te zetten. 
In de uithoeken van de beide gemeenten zijn thans 
bloeijende koloniën, die ieder ongeveer vijfhonderd inwoners 
tellen met scholen voor 't onderwijs der jeugd. Ik kan niet 
nalaten hier niet een enkel woord te vermelden de handel-
wijze van den heer J C. Rak&r, die, door het stichten 
van eene school en onderwijzerswoning op voor de gemeente 
Reilen zeer voordeelige voorwaarden zooveel heeft gedaan - 

voor de ontwikkeling van de inwoners dezer kolonie. 
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Over het ontstaan 
van _deveeno1oflielüd 	—1 

in zijn ,,Geschiedkun 	overzigt van 
de besturen in Drenthe", het navolgende 

,,ln den noord-oostelijken hoek van liet voormalige 

kerspil Diever, onder de marken van Diever en Legge-
lo, bevonden zich uitgestrekte hooge veenen, de Diever-

der- en Leggelder- Smilder-veenen genaamd. Reeds in 
de 18de eeuw werd aldaar turf gegraven, doch sedert 

het jaar 1612 werden de verveeningen aldaar, na daartoe 
bekomen octrooi, volgens een daarvoor vastgesteld plan, 
met kracht doorgezet; opvolgelijk werden de afgeveende 

gronden ontgonnen en weldra ontstond aldaar eene kleine 
veenkolonie, bij verkorting Hooger-Smilde genaamd. 

Omstreeks het jaar 1625 waren de tot die kolonie be-

hoorende gronden voor een aanmerkelijk gedeelte reeds 
van het veen ontbloot en werden de ondergronden, 
welke aan de familie Pauw en aan eenige andere voor-
name personen in Holland toebehoorden , bij gedeelten 
op erfpacht uitgezet, tengevolge waarvan de bevolking 

der kolonie toenam en de landontginning aldaar zich 
sterk uitbreidde. Eene niet onaanzienlijke oppervlakte 
woest veen en heideveld werd alzoo van lieverlede in 
bosch-, bouw- en groengronden herschapen. 

,,Jn het jaar 1633 besloten Ridderschap en Eigen-

erfden, de Staten van het Landschap Drenthe, de Die-
verder en Leggelde? Smilderveenen, onder de benaming 

van Hoogersmilde, tot een Leenheerlijkheid met hoog, 
middelbaar en laag regtsgebied te verheffen, ten behoeve 

~van A&4ztz*z Pauw, Ridder, Heer van Heemstede en 
Raadpensionaris van Holland, om door hem en door 
zijne nakomelingen ten Stichtqçhen Leenregte te worden 
bezeten. Aan n leen van zoonigen aard was tevens 

. .
VSLJ jau lip uo ,zouuen uer neerujxnen 	. . - 

verknocht. De . akte, waarbij genoemde heerlijkheid is 
daargesteld, is van navolgende» inhoud 

0- 
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„Ridderschap ende Evgenerflden  , represenleerende de 

Staten der Landtschap Drenthe , Doen condi ende be-

kennen met desen onsen oepenen brieve, voer 0115 ende 

onse naec.oemelingen , dat wij, om sonderlinge goede 
reden ende consideratiën, ons daertoe moveerende, heb-
ben verleent ende geoonfereert, verleenen ende confe-
reeren mits desen, den Wel Edelen ende Gestrengen 
Heere Adriaen Pauw, Ridder, Heere van Heem.stede 

Raedtpensiouaris van de Edele Grootmoogende Heeren 
Staeten van }lollaut en Westvriesiant, voer Syn Ed. 
ende synen Erffgenaemen ende Naecomelingen, recht cmle 
actie van deselve hebbende ende vercrygende, de hoege 

middele ende laege Jurisdictie, en gerechticbevden daer-
van dependeerende, oever de Dieverder ende Leggelder 
Smilderveenen, in dese Landtschap gelegen, beginnende 
C eyndens de Crommevoerder veenen, streekende op-

waerts aen tot aen Hycker- en andere Mareken cmle tot 
aen de Vriesche Casten respective, mitsgaeders oever de 
Landen, huysen ende grifte daer in liggende ende Syn 
Ed. Gestr, nevens d esseils Participanten in gemeenschap 
-ende besonderlinge nu toebehoerende, ofte naenaels 
aldaer te vercrygen, met macht om Officiers ende ge-
recht tot executie van criminele ende civile Jurisdictie 
te moegen stellen, allerhande Keuren ende Ordonnan-

tien, den gemeenen Landrechte deser Landtschap con-
form synde, te maecken, ende te genieten de breucken; 
boeten ende diergelycke rechten als in de voerschr. 
Landschap gebruyckelijk is. Voerbehondens ons cmle 

onser Landtschap de Sonverainiteit cmle Hoechcyt, ende 
dat van Sententiën sop, in eivile als criminele saecken, 
aldaar te pronunciëren, sai moegen gcappelleert worden 

aen het Hoegc Gerichte dersciver Landtschap; Dat oeck 

t. 
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in 	allen 	gevalle 	(IC 	Lndtdi1j 	v \ 	asl 	staen 	opssielit 	ti 

droegen , 	dat 	de 	Justitie, 	soe 	in 	crimineel als civil , 

wel geadniinistreert worde, 	Dies aal de welgemelde Heer 

Pauw 	gebonden 	wesen de voersz, hoege, middele ende 

laege 	Jurisdictie 	onder 	den 	naem van de Heerlicklieyt 

von Hoeger:Smilde van dese Landtschap te leen t' ont- 
fangen ten Stichtsehen regte, ende daer van te doen de 

behoerlicke Eedt ende Hulde. 

,, »In 	kennisse ende ineerder vestenisse van dese, heb- 

ben wy oase Landschaps segel, neffens onse Landtsehry- 

vers subscriptie, 	beneden aen desen brieff doen hangen , 

op een algemeene Landtsdach, gehouden binnen Assen, 

den 	negentynden February in den Jaere Onses Heeren 

duisent ses hondert drie ende dartich." 
,,Omtrent het regte verstand van dezen stichtingsbrief, 

voor zooveel de soort van Stichtsch Leen betrof, zijn in 

lateren 	tijd eenige 	bedenkingen geopperd, waaromtrent 

de Staten van het Landschap Drenthe zich hebben ver- t 
 

Haard hij Landdags-resolutie van den 24sten Maart 1778, 
aldus luid cmle 

«Op den regneste van He2zry Ciiffort, tot Amsterdam, 

Heer van 	de Heerlykheid }Jogersmilde, vertonende hoe 

dat in 	den 	originelen of eerste giftbriev waarby anno 

1683 gen. Heerlykheid tot een Lheen geërigeert, en au , 	1 

den Heere Adriaan Pa-uw, Ridder &c. door de Staten 

4eser Landschap ter Lheen was overgegeven, als nader- 

hand -by 	de 	bezondere investeres en Lheenverheffingeu 	- 

telken re1se gewaagt wierd, »Dat de HeerZyJeheid Hoger- 

smilde 	ten &igteekert rechte ter Liceen werd uitgegeven ," 

:- 	zonder 4at het den Remt  kennelyk was, welke &iqt- 

€ü/te ree/Usa, Lhtreektee dan Overgsselsc/le, daar 

meede wierden beoogt, 	verzoekende 	diensvolgens, ten 
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einde Hun Edele niog, de woorden fen Sf.qtschc rechte 

nader gelievden te elucidcren en den Reinst informeren 

welke rechten, Utre cA(se st.iteehe of Overys-

ee lee ke St ig Is clie, FIun Ed. mog. daardoor wilden 

verstaan hebben, voorts dat art. 49, Me boek Lan.dreg 
tens, sprekende van het ontmaskert der .Lrfgoederefl 

ten zyne faveure , niet op de Lheenjurisdict der Heer-

lykheid Hogersmilde, maar afleenlyk op de aflodiile 

goederen van applicatie mogte gemaakt worden, of dat, 

by ontstentenisse van dit laatste verzoek, den R
emst dis-

pensatie van gem. 49e art. gde boek Landregtens wierde 

verleend, en hem en Zijn Erfgen. eventuali rnodo geper 

initteert zijn, zig over deese en diergelyke gevallen, by 

absentie van de staatsvergadering, aan het Collegie van 

de Hoeren Drost en Ged. met reqneste valide te kunnen 

addresseren. 

11 »
Hebbende Heeren Ridderschap en Eygenerfdens op-

zigtelyk de verzogte interpraetatie verstaan , Dat de 

Heerlykheid Hogersmilde zal worden begrepen ten 
ODer-

pseeleclie stteeke Lheenrechte te zyn uitgegeven, 

en hebben voorts den Remst geauthoriseert om daarover 

voor den dagelykse rechter te mogen disponeren, zon en 

in dier voegen als voormaals an zyn Praedecesseuren is 

toegestaan: dog in de overige verzoeken gedifflcniteert." 
„Opmerkelijk is het, dat de medegedeelde resolutie van 

den l9den Februarij 1633 geenerha.nde reden behelst, 

welke Ridderschap en Bigenerfden tot het scheppen van 

de Heerlijkheid Hoogersmilde heeft bewogPn. Het zij ons 
vergund, onze gedachten dienaangaande mede te deelen, 

onder bijvoeging echter, dat het louter gissing is en dat 

wij geen enkel bewijs voor onze stelling kunnen aan- 

voeren. 

,,Uit hetgeen wij bereids hebben 
medegedeeld is be-

kend , dat de Dreuthenaren niets onaangewend hebben 

gelaten , niets hebben gespaard, noch ontzien, wat strek-

ken kende om te bevorderen, dat aan hun Gewest het 

rcgt van deelneming aan de vergaderingen 
zitting in den Raad 

en handelin-

gen van de staten-Generaal, val}   

van State en van benoeming der Drosten van Coevorden 

en het Landschap Drenthe werd toegekend. De verte-

genwoordigers van de Provincie Holland, welke in de 

vergadering der Algemeene Staten het overwigt hadden 

en alles naar hun believen wisten door te drijven, wa-
ren, neer dan die van de overige vereenigde gewesten, 

wat de met zooveel aandrang verlangde regten van sessie 
in de hooge Collegien en van benoeming der Drosten 

betrof, de grootste tegenstanders der Drenthenar, die 

in geenen dccle er onkundig van waren, welken invloed 

Adriaan Fawu, 
in zijne betrekking van Raadpensionaris 

van Holland en westvriesland, op de Staten en op de 

&fgevaardigd 	
ter Generaliteit van die Provincie kon- 

den doen gelden, wanneer hij dien in het belang van 

het landschap Drenthe wilde aanwenden. Aan Zijne be-
moeijingen meenen wij het te moeten toeschrijven, dat 

gemelde Staten, ten aanzien van het regt van begeving 
van het Drostambt, in het jaar 1643 zon bijzonder gun-

stig voor de Drenthenaren gestemd waren, welke stem-
ming gedurende het leven van genoemden Raadpensionaris 

bleef voortduren, doch na zijn Overlijden  

derde. 	

veran- 

derde. Dit in aanmerking nemende, komt het ons niet 

onaannemelijk voor, dat de Staten van het Landschap 

Drenthe, hetzij om Adriaan Pauze in hun belang te 

winnen, hetzij, wanneer zulks niet noodig ware, ons 

hen een blijk hunner erkentenis voor zijne goede gezind 
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]eid Jecens ben te rcveii , in allen ge.va]le 0111 1.vin aan 

zich te verbinden , om hem te beiieve.n en om van zijnen 
Z nvloed partij te trekken in Drenthe's belang, ten zijnen 

behoeve dc Leerlijkheid Iloogersnirilde in het aanzijn heb-

ben geroepen. 

,,Het weinige dat ons tea aanzien dezer heerlijkheid is 

voorgekomen, zullen wij alhier in eene ttyliekenkunclige 

orde laten volwen. 

,,De belec-vring van meergenoemnden Adraa.n Tante ge-

se.hieddee op den liden Februarij 16-34. Ter dezer ge-

legenheid werd dom' Ridderschap en Eigenerfden aan 

hem vergund om over de lieerlijkheid en over zijne 

daarin gelegene allodile goederen naar goedvinden te 

beschikken, en verder bepaald, dat de toekomstige be-

zitters der Leerlijkheid binnen drie ma.anden, nadat zij 

haar in bezit hadden bekomen, hulde zouden moeten doen, 

alsmede dat geene in de keerlijkhicid gewezene vonnissen, 

over etre waarde van J' 50,— of meer, zonder borg-

stelling zouden mogen worden ten uitvoer gelegd. 

,,Op den Landsdag van 17 Februa.rij des volgenden 

jaars werd verstaan, dat de Scl.iolt.us  van Diever en allen 

die een onstraffelijk zegel voerden (*) in de Heerlijkheid 

Hoogersmilde zouden mogen regelen, dat is, akten van 

vrijwillig regtsgebied in genoemde heerlijkheid zouden 

mogen verlijden. 

,,AJ dadelijk stelde de Heer van Hoogersnailde eenen 

Schout en eerien Secretaris in Zijne beerlljkheid aan. 

Somtijds was de Schout van Diever tevens Sehout van 

fl Destijds verkeerden in dat geval de. Schouten, binnen den om-
trek hunner Schoutambten alle Riddersnatigen en de eigenerfde fa"- 
ben .ffeddinph, Schuurup en Sel&ach, over het geheel Landschap. 
Vergelijk den Tegenwoc'rdge't Staat na,, Drentht le stuk, bladz. 21. 

iIt){)gersitiilde. De Secretaris dier licerhjkheid schijnt 

spoedig weder te zijn afgeschaft. Vermoedelijk zullen de 

werkzaamheden, aan die betrekking verbonden, aan den 

Scholtus zijn opgedragen. 

,,Na het overlijden van Adriaan Pauw, is zijn zoon 

Kapitein Alichiel Pa uw, hem als Heer van Hoogerernilde 

opgevolgd. Zijne beleeuiag geschiedde den 21n Fe-bruarij 

1654 en den Zin October daaraanvolgende werd hem 

toegestaan, om hij testament of anders over de heerlijk-

heid te beschikken, op gelijke wijze als zulks vroeger 

aan zijnen vader was vergund geworden. Zijne nagelatene 

weduwe, Vrouwe Anno Jjraria na-tm Persyn, werd met 

genoemde heerlijkheid beleend op den 3n  Maart 1659; 

- hun beider zoon, ,To/ta,n Pauw, die tijden,  het over-

lijden zijns vaders minderjarig schijnt te zijn geweest, 

op den 14» Augustus 1666. 

,,De laatstgenoemde Eet zich weinig aan de zaken der 

Heerlijkheid Hoogersmilde gelegen liggen. Op gedane 

klagten, dat ,,in jaar en dag" g-ene Lotr.ingen (regter-

lijke zittingen) binnen de lieerlijkheid werden gehouden, 

werd de Heer derzeive, Johan Pauw, op den 6» FeL 

bruarij 1%64 door Ridderschap en Eigenerfden van Drenthe 

aangeschreven tot het houden van Regidagen (teregtzit-

tingen), overeenkomstig het Drentsehe Ln.nriregt. en 

's Landsehaps gewoonten; met bedreiging dat, hij gebreke 

van dien, daarin door de Staten van Drenthe voorzien 

zonde worden. 

,,Meergenoemde Johan Pauw werd als Heer van Hoo 

gersmilde opgevolgd door zijnen zoon Adriaan Touw, die 

op den Sr Maart 1687 de beieening ontving, vervolgens 

kinderloos overleed en Zijne heerlijkheid naliet aan Zijne 

nige zuster .ddjiiena, Faust', weduwe Fran s-en 3(ar-

4 

k 
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cclie, welke op de» 4n Julij 1711 als Vrouwe van de 
Heerlijkheid Hoogersmilde is beleend geworden. Bij haren 
dood ging de heerlijkheid over aan haren oudsten zoon 
fi4'ane van Marcelic, gehuwd met Vrouwe .dntonio Mus- 

• saard, Muyssaert of Mueard (*), Zijne leenverheffing 
geschiedde den 28n October 1713. 

„Frans van. Jfareelie liet bij zijn overlijden de meer-
genoemde heerlijkheid na aan Zijne minderjarige dochter 
• Adriana Marperetha van Marcelic, en wegens haar leen 
werd, den 5n November 1728, de vereischte hulde ge-
daan door hare moeder, ,,Vrouwc As/,onic Musard, we-
,,duwe Franc van Marcelic ," welke namens hare ge-
noemde dochter de heerlijke regten van Hoogersmilde 

uitoefende. Aan haar werd, bij resolutie van Drost en 
Gedeputeerde Staten van het Landschap Drenthe van den 

25" April 1729, het doen bouwen van eenen windkoren-
molen binnen de heerlijkheid toegestaan. - 

,,Adriana Margaret/ta van Marcelic huwde met Henry 
Clijford, die den 11» September 1748, namens zijne 
echtgenoote, als representerend Heer van de Heerlijkheid 

:Hoogersmilde werd beleend. 	. 
,,De molen, welks stichting den 25" April 1729 was 

toegestaan, schijnt niet tot stand te zijn gekomen, lui-

mers. de Staten van Drenthe stonden in het jaar 1757 
aan . den toenmaligen Scholtus der Heerlijkheid Hooger-

: uui4 toe,. aldaar eenen, wind-korenmolen te Letten, 
doch' over het verleenen van deze vergunning  ontstond 

4eschil -met den narnemenden Heer.. dier heerlijkheid, 
JienrjçCYtford, 400r..wien beweerd werd (lat aanjiern 

- 
fl Die naam wordt, in ^de vooibndene stukken, op de toormde 

drie verschillende wijzen gepe1d.........•. 	4_ 	- 

het regf van den wind (*) binnen den omtrek der heer-
lijkheid toekwam. Dat geschil werd ten nadeele van 
den laatstgenoemde q. q. beslist, op den Landadag van 
den 18° Maart 1760. 

,,Na bekomene vergunning van hare Leenheeren, de 
Staten van Drenthe, om over de heerlijkheid te beschik-
ken, benoemde Vrouwe Adriana .Mapa7'etha van May-

cciie tot haren opvolger meergenoemden haren echtgenoot 
Henry C'liford, die p  den 13 November 1764, in plaats 
van zijne destijds overledene vrouw, voor zich het leen 
bekwam van de heerlijkheid Hoogerentilde, welk leen bij 
zijn afsterven overging op zijn eenig kind, Vrouwe Jo-
Itanna Cüjord, 'gehuwd met Mr. Martinus Alewyn, die 
zijne vrouw, na haar overlijden, als Heer van dikwerf 

genoemde heerlijkheid opvolgde, krachtens testament van 
den 14" Februarij 1789. Zijne beleening vond plaats 
op den 25" Februarij 1793. De groote gebeurtenissen 

twee jaren later deden hem zijn leen verliezen." 
Dat er in de iMe eeuw te Smilde reeds turf gegra-

ven werd, willen wij wel aannemen, daar de Havelter 

A tot aan Diever en het huis Oldengaerden ongeveer 
bevaarbaar schijnt geweest te zijn. Op de kaart van 
P4) nader komt, een gegraven kanaal voor, daar ter plaatse 
uit die rivier uitsc,hjetende, tot in de Sunider veenen 
1: Wie is de aanlegger daarvan geweest? Volgens Magnin 
•,,Losse . Bladen uit Drenthe's Geschiedenis", pag. 143 air 

't r 	zullen het de participanten geweest zijn van en met 
den heer Pauw Hij leidt dit af uit eene ordonnantie 
van die participanten den eersten Januanj 1895 vast 

- 	fl Het w.ndregi het rest van molens te bom, en of vergunmng 
t 	, 	asartoeteverleenen 
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gesueui, 	waarin 	gezega 	wordt, 	Uat 	zij net doen »ver- Maar wat eigenlijk de reden geweest is voor het op- 
inogens Privilegiën bij de heeren Ridderschap en Eigen- richten van eene heerlijkheid, is niet zoo geheel duidelijk, 
erfden, 	aan hen op den S Julij 1613 en 19 Februarij daar de Staten opgaven, dat ze het deden, 	om 8onder- 
1633 verleend , alsmede ingevolge Contract tussehen den litge goede reden ende coneideratiën, zonder neer. 
beer Adriaan. Pauw, Ridder, Heere van Heemstede en De 	beer Magnmn gist, dat het geweest is, om den 
Hogersmilde, en de participanten, den Zden Julij 1642 bijzonderen invloed van 	den heer Paww, 	als Raadpen- 
opgericht, 	en 	van de Heeren Ridderschap en Eigenerf- sionaris, 	ten 	gunste van Drenthe te winnen. 	Ik kan 
den, 	Staten 	der 	Landschap 	Drenthe, 	den 	20 Maart dat niet beamen, omdat de heer Pauze, 	als grondbezit- 
1643 	geconfirmeert." 	Het 	stuk 	zelf is 	daar 	opge- ter en ontginner op groote schaal, veel belang bij Dren- 
nomen. tbc had, 	en dus reeds redenen genoeg had, om goed 

Volgens denzeifden schrijver bleven de stroom en de omtrent Drenthe gezind te zijn. - Dat de Staten hem 
vaart tot omstreeks 	1730 in gebruik, doch verviel na daarvoor 	met 	eene 	heerlijkheid 	zouden 	begiftigen, 	is. 
dien 	tijd 	(de 	vaart 	namelijk) 	geheel en al, 	omdat er . 	niet waarschijnlijk. 
geen turf meer 	afgevoerd werd, en ruimde men zelfs Kan het ook zijn, dat de verheffing van de Hooger- 
sluizen, vallaten en alle kunstwerken op. . 	. 	Smilde tot eene heerlijkheid gelegen was in de omstan- 

Thans, 	zegt 	hij, 	is er geen spoor meer van overig. . 	digheid zelve? - Het lag toch in den aard van de 
Het 	komt mij 	echter waarschijnlijker voor, dat de ge- Drentsche grondbezitters, 	dat z& de ontginningen met 
graven vaart in het plan van den beer Hqfttede, om- leede oogen aanzagen, ware het maar alleen, omdat ze 
streeks in 't jaar 1760, 	is opgenomen, die 	dan 	ook het regt van weide op de ontgonnen gronden moesten 
de 	stroom liet liggen 	en een geheel gegraven kanaal . 	laten varen. 	Gedurige oneenigheden tusschen de kolo- 
boven een natuurlijken stroom verkops. Waarom kochten nisten en de ingezetenen der gemeente, waaronder ze 
ook 	anders 	de 	Staten 	in 	1 767 	de 	Sinildeger 	vaart -: 	 ressorteerden, onzekerheid van recht, enz. enz., zijn zoo- 
voorf 30,000 1' 	 . 	. vele redenen, om den heer Pauze op de gedachte te 

Uit de 	akte, 	waarbij 	de . heerlijkheid 	van 	ifooger- brengen, dat het voor een ordelijk beheer zijner nieuwe 
Smilde werd opgencht, blijkt, 	dat de Drenthen zelve kolonie wenschelijk was, dat er eene heerlijkheid over 
weinig werk maakten van den aanleg hunner hooge opgericht werd 	- Er kwam dan eenheid in 't bestuur 
veenen 	Een vreemdeling gaf weer den stoot aan dat en de ontginning werd vergemakkelijkt 
belangrijk werk, evenals ook te Hoogeveen Hollandsche bever dat gebied zich uitstrekte vinden we ook in 
heeren de ontginning aldaar hebben ondersteinid den constitutiven 	titel, namelijk van af Crotnmevoerder 

De te Smilde aangelegde vaart behoorde toen aan den VC6?ZeSS tot aan Hvcler  en andere Marcicen etide tot aan 
beer Pauze, en schijnt hij de ontginning met kracht te de vee aaten, t - dus vrij onbepaald, als men met 
hebben doorgezet. wil 	aannemen, dat het de bedoeling geweest is, zooals 
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uitstrekte over zijn particulier eigendom en dat van 
Zijne 	ede-pa.rticijagea Het blijkt dus, dat er eene 
compagnieschap bestond, en, om nu een einde te maken 
aan alle onderlinge twisten over veen-aaule, zöoals op-

leggen van diepen en wijken, 't bouwen van bruggen, 
vonders, 't maken van wegen, voetpaden, enz. enz., was 

de maatregel zeer aan te prijzen. De leenman voorzag 
ij 

	

	
dan niet alleen in rechtsbedeeling en administratief be- 

stuur, naar ook in de bepalingen van aanleg en de 
regeling van gemeenschappelijke veenbelangen, voor welke 

laatste regeling thans de veenschappen worden in 't leven 
geroepen. 

Buiten de gunstige stemming van den Raadpensionaris 

voor Drenthe waren er locale belangen genoeg, die de 
oprichting van een heerlijkheid weuscheljk maakten.t. 

Waar de Crommevoorder  veenen lagen, heb ik niet 
kunnen nasporen. 

De vaart behoorde vddr 1751 in eigendom aan de familie 
fledderus, daar de heer Ljckkrna JVijehol, die, in 
laatstgemeld jaar, van de weduwe _.fleciderue, &zra 
Verte', heeft aangekocht. De beer Lijekiarna deed dat 
klaarblijkelijk met het doel, om de Smild eger veenen 
over Vriesland af te voeren, en heeft hij met zijne par- 

ticiØnten dan ook de vaart door de Hijker-Smilde ge-
graven. 

Tef plaatse, waar nu de gemeente Snilde zich ook 
meer noordwaarts als veenkolonie  uitstrekt, waren ook 
gelegen de veenen in de marken-van Halen en Witten. 

Volgens Magnin bezaten de kloosters van Dikninge 
n Assen een gedeelte dier veenen, thans genaamd het 

,- en werden die veenen, vooral door de 

bemoeijingen van 1V&er JJetdrik lIof8tedc, landschaps-
secretaris, volgens een in 1767 vastgesteld plan, aan- 
gelegd en ontgonnen. 	- 

Deze veenen waren in het laatst der 1611e eeuw aan 
de Landschap, door de secularisatie der kloostergoederen, 
overgegüan. Volgens mr. L. Olden/tuis Gratanra, in Zijn 
voorrede voor de ,,Echte Stukken, betrekkelijk de af- 

-• 	vaartsgelden op de Drentsche Hoofdvaart te Smilde", 
werd de ontginning daarvan eerst in 1756 in ernstige 
overweging genomen; bij acte van den 28 April 1767, 

in originali aanwezig in 't Provinciaal archief, kochten 
de Staten der Landschap daartoe voor f 80,000 van 
Liviu.s Buflridus L'ijcklama lVifeltoU. grietman van Op-
sterland, en consorten, -de Smildervaart, voor zooverre 
toen in en door de Oude- en Hijker-Smilde aanwezig, 

welke vaart genoemde heeren bij contracten van 19 Maart 
1751 en 24 December 1762 hadden gekocht van Hen-
drik ilummalen, voor zich en namens zijns schoonmoeder 
Sara Verlet, wed. .Fledderus (*). Den 21 Februari 1769 
werd het plan van aanleg vastgesteld, en Ridderschap en 
Eigenerfden besloten den 21 April 1769 tot den aanleg 

van een nieuwe vaart uit de grifte in de Heerlijkheid 
Hoogersmilde tot aan den oliemolen te Meppel. 

Destijds bestond ook reeds een gegraven kanaal, de 
nieuwe Haveltervaart, van 't Lok naar Meppel. In 1769 
is die nieuwe Haveltervaart door een gegraven kanaal met 

het m den ouden stroom uitkomende kanaal vereenigd 
tusqchen Dueverbrug en het Konungschnt 

) Deze Sara Versa moet zijn eens af taimcehnge van eene der 
rransehe fanuhen die bij de herroeping van het edict van Nantes als 
refaa zich te DwÏngeIo hebben gevestigd, 1685, zaadat men ken 
zeggen, dat de Ftanecbe kapitalen en nijverheid ook het hunne hebben 
bijgedragen tot het leggen der grondslagen van de Smilde. 
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De bestaande Oude Taart werd in 1769 van af dit 
punt tot Hal/wegeu  tegenover Leggelo verbeterd, en 

en den 14 
Juni 1 789 werd het graven van de vaart in verlenging 
der Sinildervaart openbaar uitbesteed. Den 2 Febr. 1771 
werd Sake  Janu., de schipper die 'teerst was opgeva-
ren, feestelijk onthaald door Drost en Gedeputeerde 
Staten, die zijn vaartuig met Landschap5  turf bevracht-
ten en hem een nationale vlag schonken, welker wit 
met het wapen van Drente en met eens toepasselijke  
spreuk prijkte. Den 8 Februarij 1771 werden de Staten 
in versmaat door hem bedankt als volgt: 

DANK ADRES 

ÂÂN DE 11000 EDELE REEEEN  Ra ,GER"MLSRa , »ZE 

L82iflscp DHEWFEE, 

Mijn Heeren van het Landschap Drenth, 

Die in persoon mij onbekendt, - 
Alsmeede  Uw Ediens qualiteit, 
Waarmede gij zijt in Hoogheit. 

'k Meen uw Mijn Heeren van het land, 
Door wiens bestier, van goederhand, 

54'Mij is vereert een nieuwe vlagg, 

Dien ik ontving met blij gelagg. 

'k Zeg dank met diepe Eerbiedigheid 

Voor dees uw Pgeneegentheid.  
'k Zal pronken stang met dit present, 

Ter eeren van het Landschap Drenth, 

Op mijn Fries Tjalkschip, daar ik mee 

Quam_eeratmaaLop_uw_Smi1dershee,t 

En roemen van uw Smilder Turf, 	
1: 

Daar ik met regt op roemen durf, 

In Friesland, Holland, waar ik kom, 

Opdat dit goede werk alom 

Mag werden meer en meer verbreit 

Tot uw en 's lands welvarentheit. 

Voorts is mijn wens dat gij, mijn Heeren, 
In '8 ileeren gunst lang moogt regeeren, 

En dat den Opper Zeegenaar 

Uw mag bekroonen, voor en naar, 

Met zulke zeegening, bekwaam, 

Waardoor ge voorts, intijts, te saam 

Uw zelfs en anderen nuttig sijt. 

En zoo gij hiek eens uwen tijt 

Ten einde hebt gebragt, dat dan 

Uw eeuwge vteugt mag komen aan - 

Bij de Opperheer in sijnen Troon, 

OuR gun uw zulks, om sijnen Zoon! 

Teekene rnij voorts met diep Respect en dus onder-
daniglijk de vrijheit neeinende mij voorders in Uw Hoog 
'Ed]C—n8  gunste te recommandeeten, die ben 

Noordwolde 	 Hoog Mie Heeren r 
den 8 Februarij. 	Uw Hoog 1?d1ent Dien4witlige en 

1771 	 punt, ojj&r&znrge .Drenazr, 

- 	 Sake Jansz. 

tt_ 
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dcii aanleg is verschuldigd. - Voor zoover 

langzamerhand 	te verkoopen, 	volgens de koopcondiiën ik 	heb kunnen opsporen, 	zijn de navolgende bijzonder- 

van 	1771. 	Er 	kwamen 	toen 	vooreerst 	twintig 	veen- heden omtrent die wijken niet onbelangrijk. 

plaatsen aan den koop. . 	Aan de Wittewijk is verbonden de herinnering 	aan 

Het le perceel was liet zoogenaamde Kijiblok, dat ge- 	- de pogingen, van zijde van Friesland en Drenthe beide, 

kocht werd door den ontvanger van Zier, die meerdere gedaan om de Smilder veenen ook een uitweg te geven 

plaatsen kocht, 	als ook de heeren Crevylink, Hummel, langs de kanalen in Friesland. 

- 	C7aa.s 	Heinen 	en 	Hans Jan-s, de laatste onder borgtogt In 	de 	,,Beknopte 	Geschiedenis 	van 	Friesland, 	van 

van den bode Jan Alberts BoUinyh, Giaas Smit, Free-rk - 	w. Eekkqf", 	vinden 	we, 	pag. 	326 en volgende, dat 

TjaJiinge, Hans 	Elanses, Sie arn4is, Gerben Meles, Daniët de Blocq Jifckiama a Nijekoit octrooi verzocht, 

Jeltje Gerrits, In-se Brugs, Jeitje Timers, om de Friesche vaart te verlengen in zuidoostelijke rich- 

Ik vermeld hier deze namen als eerste ontginners van - 	ting over 	Donkerbroek, 	Oosterwolde en Appelscha tot 

de Smilde, genaamd Cloosterenveen. aan de grenzen van Drenthe. 	De Staten van Friesland 

Om een denkbeeld te krijgen van den aanleg van de verleenden den 2 Mei 1781 hunne toestemming, onder 

Smilde, verwijs ik naar de kaart achter het werkje van voorwaarde, dat de vaart niet verder dan tot op 20 

Mr. L. Oidenhuis Gratama over de afvaartsgelden. koningsroeden afstands van de grensscheiding mogt wor- 

De prijzen 	waren toen per roede, waarvan 600 op den gegraven. Kort voor het ontvangen van zijn octrooi 

een hectare, van / 0.60 tot/ 0.70, te betalen in acht had hij een overeenkomst aangegaan met Drenthe, dat 

Novbmberdagen: 4 	daarbij op zich nam, 	de vaart te  vervolgen van de 

Eigenaardig kregen de wijken de namen van de op- Tjonger tot aan de ,grenzen of in de Witte Wijke. 

splittende eigenars of een naam van de plaatselijke ge- k 1793 en 94' werd dan ook een gedeelte van die 

steldJeid. 	Zoo 	vinden 	we 	te 	Smilde' de 	Bollingwijk taart gegraven door de Landschap, doch dit werk bleef 

(bode Boiiir&,qk), de Su ermondtswijk, de Duikerslootswijk, - 	-steken, zooals .Eeklto/ zegt, tengevolge van de omwen- 

de van Lierswijk, 	de Sikkenswijk, de Grietmanswijk, - 	teuing, maar 	de twintig koningsroeden, 	of anders de 

de Jonkerswijk, de Evert Hendrikswijk, &e Kijmmells- dan van Appelscha, zullen w4,1 een meer degelijke reden 

wijk, de Wittewijk, de Krommewijk en de Nieuwe- voor het staken der onderneming geweest zijn. 	En, na 

• wijk. ---- Deze wijken hebben allen een min of meer be- veel moeite om de uitvoering van zijde van Drenthe te 

langnjke 	beteekenis 	in 	de geschiedenis van de Sznilde verkrijgen, vernietigde Koning Lodewg/c, 1810, de over- 

Ik 	behoef slechts te zeggen, 	dat het meest alle hoofd- • enkomst met Drenthe. 

wijken zijn, waaruW andere regtstandig zijn opgelegd, Aan de Snerinondtawijk knoopt zich de gedachte en 

waardoor de Smulde dan ook in zoogenaamde blokken . 	herinnering aan de menigvuldige plannen van ontgin- 

is verdeeld, 	en als landbouwkolonie  veel aan den out Ding,die, door flollandsehe hoeren ontworpen, hier en 

1w - 
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daar zeer gewigtige. gevolgen hebben gehad. De van 
Liers-, Sikkens-, Grietmans- Jonkers-, Evert. Hendriks-, 
Feenstra's. en Kijminells wijken herinneren aan de mannen, 
die veel tot den bloei der colonie hebben bijgedragen. 

De Grietman was de heer LUekla via  Fijekoli Van 
waar de namen van de Groene- en Witte wijk afkomstig  
zijn, heb ik niet kunnen nagaan, misschien heeft de 
eerste haar naam ontvangen van den weligen water-

Planten-groei, en de tweede van de helder witte kleur 

van 't zand, dat er is uitgegraven. Zoo ook heeft de 
Dikke wijk den naam ontvangen van de zandhoogte, 
waardoor ze veel breeder dan gewoonlijk moest worden 
aangelegd. De Dnikerslootswijk heeft den naam ont-
vangen van een daar vroeger aanwezige waterleiding met 

steenen pomp of duiker. De Molenwijk werd gedoopt 
naar den molen, die aan den mond van dien wijk was 
opgericht. 

De Norgervaart doet denken aan de vooruitzichten, 

die de ontwerpers hadden om ook andere gemeenten, 
marken en ondernemingen  van de leven aanbrengende 
ader te doen profiteren. Bij de laatste denken we ook 
onwillekeurig aan de koloniën van weldadigheid, in 't 

bijzonder aan Veenhuizen; die gesticht werden doorden 
Generaal van den Bose41  en werwaarts  de Norgervaart 
verlengd is, tot aan df in de vuren der Marke van 

- waar betrekkelijk veel Veen kan worden ontgonnen. 

* De veenen werden gestaag verkocht in1773, 1784, 
796;1802 1805 en 1808, hij plaatsen zoo als in het 

werkje van den heet Mr. L. Qldeahqjjj Gr&ania is 
opgegeven, en waarnaar ik, ten dien opzichte, verwijs. 
In 1812 werden de veenen bij greote perceelen verkocht, 
en werden de huren .& iSuermowjg te Rotterdam en M. 

Co.

mu  

Sirkrins en 	 ... 	van aanzienlijke 
massa's veen en ondergrond; van daar dan ook nog de 

namen van Sueriaondts wijk, Siderius wijk, later Feen-
stra wijk. Die laatstgenaelde verkoop heeft groote land-

ontginningen tengevolge gehad, zooals blijkt uit de 
landontginning van de heeren &zerrno'4d/ en Co., later 
Eeg-kout, en uit die van Mr. P. van der Veen., vroeger 
&?riur of Feenstra. Onder meer landontginningen op 
eenigzins groote schaal mogen we niet onvermeld laten 
die van de familiën Kijmnieil (Kijmmelswijk), Toneken.9, 
op het Yijllot, en Gratarna, op Suermondtswijk, Griet-
manswijk en 't Hijkerveld. 

De aanleg van de Molenwijk werd in 1773 door de 

landschap bepaald, maar heeft na hare voltooijing tot nog 

toe weinig aan het doel beantwoord, en lijdl gewoonlijk 
aan gebrek aan water. Bij de bepaling van aanleg behield 
de landschap zich het recht voor om een sluis  in die wijk 
te mogen plaatsen, maar ook die sluis was geen voldoend 
geneesmiddel voor de kwaal. Bij de minste droogte toch 
is er gebrek aan water. Wel heeft men getracht daarin 

te voorzien door eene waterleiding van uit het Oranje-
kanaal naar die wijk, maar het, daarover gesloten of voor-

loopig gemaakte contract schijnt geen gevolg meer te hebben. 

De kerk werd door de Ldschap gesticht in 1780, 
zoomede ook de kosterij en pastorij, en uit den groot-

schen aanleg van de kerk ±bljkt, dat de Staten van 
Drenthe groote verwachtingen koesterden van de Smilde 
(zie Mr. 1. 0. Gratama, Voorrede tot de Echte Stukken' 
p. 8). Over de lotgevallen van kerk en school, de kas 
ad pios uqua en het afvaartsgeld enz., zie men ook het 
daar *er plaatse aangevoerde. 

Als een staaltje van de ingenomenheid der Staten met 
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jonge kolonie diene ook nog, dat zij in 1773, Ii 

over het eerstgeboren 
kind in de Haler- en Witter moerassen, genaamd Pa/it- dana Haleaeje Everts, later gehuwd aan Dre,ztk, en over-leden in 1853, 8 Februari 

Bij toenemenden bloei en groéi der veenk-oloj)je  ont-
stond er behoefte aan regeling van verschillende  onder- 
werpen, betreffende de eigenlijke veenhelag11 	Om 
daarin tegemoet te komen, werd er, in September 1829, 
eene veendjrectie  in 't..leven geroepen, om de belangen 
der veenkolonie te behartigen, te regelen, en die voor 
te staan, daar en waar zulks noodig mogt zijn, Die 
directie was ingesteld bij eene keur op de veengrate. 
rijen in de gemeente Smilde, opgemaakt en gearreste

erd in de vergadering  van het gemeentebestuur  te Sinilde, 
en goedgekeurd hij Resolutie van Ged. Staten van Drenthe 
van den 20 Januari 1829 no, 13. De onderwerpen , 
die in de keur behandeld worden, als b.v. arbejjsloo  tur/makelar jy brengen als van zelf bede, dat de ont- 
werpers van die keur onderwerpen regelden, die niet 
tot hunne bevoegdheid behoorden. 

De veendirectie  voldeed echter, 'zoo goed mogelijk, 
aan hare verphthtingen Co heeft de belangen der kolonie 
voorgestaan, waar het bQhoorde. Het was echter geen be-
stuur dat eenige magt ha en het stuitte in de uitvoerin

g  
van werken dikwijls op 'nw4J en tegenwerkjng  van in-4 planden, tot dat het vervangen is door de beide Veen. 

,
schappen van de Molenwijk en Aaniloorigheden

-  en de 
- Zeven Blokken, waarvan het eerste is tot stand geko-
men den 20 Julij 1867 en zich uitstrekt over de gron-

den gelen tusschen de hoofdvua en'de gemeenten  
Assen en Beilen en het tweede den 5 'Nov. 1868, over 
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de 'Leven Blokken ,gelegen tusechen de Kijiniuels_wijj__ 
de 	Friesche 	grenzen, de Norgervaart en de lioofdvaaj't. 

De veendirectie heeft echter, 	niettegenstaande de op- 
richting der Veenschappen, haar aanzijn nog niet geheel 

verloren, daar nog jaarlijks een en andere zaken door haar 
worden behandeld, die 	echter 	voor de verveeners geen 
andere 	dan 	zedelijke verpligtingen in het leven roepen. 

Zoo tien we haar jaarlijks de arbeidsloonen nog regelen, 
maar zonder eenig rechtsgevolg. 	Hoogstens zou men in 
cas geschil kunnen aannemen, dat de arbeiders moeten 

gerekend worden het werk te 'hebben verrigt tegen de 

door de directie bepaalde daghuren, zoo de hoegrootheid 
-: van het loon niet anders kan worden bewezen. 

De $milde is verdeeld in Hoogersniilde (oude heé- 
lijkheid), Hijkersmilde, voor zooverre uit de Marken van 

Hijken, Kloosterveen, gedeeltelijk uit Halen en Witten, 
Bovensinilde, 	uit 	Halen 	alleen 	aangelegd. 	Van waar 
die benamingen? 	Bij de drie 'eersten is 't aangegeven, 

4 en de 	laatste is 	gedoopt 	door de 	schippers, die van 
Meppel af opvarende, het verst afgelegen gedeelte van 

-de Smilde hebben genoemd 	de Bovensrnilde. 	Tegen- 
woordig wordt de Hoogersinilde dagelijks genoemd de 
Oude &nilde, zooajs ook het overige gedeelte veelal ge- 
noemd, wordt de Nieuwe Smilde. 	De bevolking namç  

. hand over hand toe en is rSTs tot bij de 6000 zielen 

.aangegroei4 (31 Dec. 1870, 	98). 
•In 	1807 	kwam ''dan 	ook - de 	burgerlijke gemeente 

Snzilde uit stukken van Diever, Dwingelo, Beilen en 
Rolde tot stand... 	.. .. 

. 	. 
. 

Volgens de contracten van de Landschap met Beilen, 
van 16 en 1ZSePt,  en 16 October 1789 we in 1790 

* de Beilervaart gegravo1 
.4 . - 

.. 
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Poen de hoofdvaart tot aan Assen was doorgetrokken, 

werd natuurlijker wijze Assen er op bedacht, om hare 
veenen ter snede te brengen, zooals zij dat dan ook 
deed door den opleg van de zoogenaamde Asser wijke, 
welke op hare beurt weer aanleiding gaf tot de ontgin-
ning van de Zeijer veenen. 

Voor dat ik van de kolonie de Smilde afstap, moet 
• ik nog melding maken van de grootsche onderneming 

van de heeren J. fijn, Gebr. Goedkoop, 4. 4. i7i48cker 
• Kz. en P. Langeveid, die het Oranjekanaal, een der be-

langrijkste zijtakken van de Drentsehe hoofdvaart, in 't 
leven hebben geroepen. 

Met hun eigen woorden de verwachtingen te schetsen, 
dic ze er van koesterden, in de brochure of in het 

programma van Julij 1852, houdende een plan tot oprich-
ting eener Drentsehe Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij, 

zou den schijn van bittere ironie op mij laden, nu wij, 
na een kort, bestaan van dat kanaal, het mislukken der 
onderneming moeten betreuren. Genoeg zij het op te 

merken, dat men vergeten heeft-de beste leermeesteres 
te raadplegen, nam.: de ondervinding. De ontwikkeling 
langs de hoorden van zoodanig kanaal, voor zooverre het 
heidenvelden - doorsnijdt, was een droombeeld dat geen 

recht van bestaan had, men had de Meppeler- of Sinil-
der vaart voor oogen ook de Beilervaart, -sprekende 
voorbeelden, dat heideeld, ook 1an kanalen gelegen, 

geen voordeel oplevert bij ontginning. Waar geen veen 

zit, is de ontginning van Drenthe een ondankbare zaak. 
Het is ook niet zoo geheel waar, wat de voorstellen 

zeiden in het plan, dat men allerwege, waar kanalen of 
vaarten Skijn  aangelegd, zelfs in, de incest verwijderde 
streken, een snellen aangroei vn bevolking heeft ont- 

waard ;  't is alleen waar met betrekking tot de veenen. 

.En ziet nu de heidevelden, die het Oranjekanaal door-

snijdt, vddr dat liet eenig veen van belang ontmoet! 

't Eenigste bewijs van leven vindt men te Schoonoord 

in de veenkolonie aldaar. 
Maar wat is nog het grootste ongeluk? De berekening 

der kunstwerken heeft gefaald; het bovenste pand ligt 
hooger dan de veenen, die er op moesten afvoeren, en 
is het groote doel, de veenexploitatie, als gedeeltelijk mis-
lukt te beschouwen. De schatten, die men hoopte te vin-

den, bleven bedolven in een treurig en doodsch moeras. 
In Januarij 1854 werd te Schoonoord de eerste keet 

opgerigt (spoedig van meerdere gevolgd) door heeren aanne-

mers van 't Oranjekafiaal, /. Klju ij Cosip., die denzêlfden 

herfst nog een steenen brughuisje lieten bouwen, in de on-
middelijke nabijheid der tegenwoordige klapbrug te Schoon-

oord, van materialen uit Assen -aangevoerd. 
1 

De snelle 

toeneming der bevolking werd veroorzaakt: 1°. door 
de focale gesteldheid der kolonie, haar aanleg als kruis-
plaats met de klapbrug tot centrum, rechts en links van 

't kanaal en langs den groeten weg van Sleen naar 
Seboonloo, aan den zoom der Sieener- en Odoorner 

veenen, op 't midden van 't vermaarde Ellertsveld, ruim 
6n tot nagenoeg twee uur afstands van omüggende plaat-

sen, nl. Odoorn, Sleen, Zweeloo, Wezup, Orvelte, 

Schoonloo, -Borger en Les; 2°. de hooge dagloonen, 
die een groot getal poldergasten en veenwerkers bier 

tegelijk deden zamenkomen, om van dit punt uit naar 
'toosten  en Westen op te werken; 30. de meening 

en Woeling  „der  aannemers, dat op dit punt een dorp 
moest ontstaan, en de ga-cvotsche verwachtingen door 

Pyu  en Comp. omtrent de toekomst dezer volkpianting 

5 
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gekoesterd ; 4. de dodelijke vestiging alhier van den 
aannemer W. Langoveld met gezin, die, door de andere 
aannemers gesteund, in bijna al de behoeften der nieuwe 
bevolking flink en practisch wist te voorzien; 50. door 
den fraaijen naam, dien de beer J. Klijn aan de kolonie 
schonk , welke , zooals gebleken is , sommigen verlokte 

te Schoonoord hun fortuin te beproeven. Hoe dit zij, 
winkelier en herbergier, bakker, smid en timmerman 
voerman enz. rezen als paddestoelen uit den grond op 
en de bevolking vermeerderde zoodanig, dat in 1856 
reeds , door de ,,Commissie voor de zedelijke en gods-

dienstige belangen van Schoonoord", een flink gebouw, 
om kerk en school in te houden, gesticht werd, ter 
waarde van f 2500, letterlijk uit liefdegiften bijeenge-
kragt. Een hoofdondern-ijzer, tevens catechiseermeester, 
opende deze school in September van 't zelfde jaar met 
ruim 100 leerlingen.' Toen de bevolking op den duur 

wel verwisselde (immers de poldergasten vertrokken voor 
en na), doch niet verminderde, gevoelde men behoefte 
aan kerk en pastorie. In 1863 bouwde wen eene pasto-

rie en werd een predikant geïustalleerd, terwijl drie jaar 
later eene kerk verrees. Tot de kosten hebben het 

Rijk, d Provincie en de Hervormde Synode bijgedragen. 
De benoeming van een onderwijzer geschiedde op voor-
dragt van de zich voor de zaak van '(onderwijs aldaar 
gevormd hebbende commissie; door het gemeentebestuur 
van Sleen, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 

onder voorwaarde, dat de benoeming, evenals de op-
rigting der school, zal zijn een provisionele maatregel, 

tot heen ter tijd men over het duurzame der kolonie zal 

kunnen: oordeelen. 't Schoolgeld werd door den heer 
Lnqeti'eU geïnd, of liever ingehouden van de arbeiders. 

hz 

Wat er van dat schoolgeld, dat op/ 225.-- was ge-
raamd, teregt kwam, is mij niet gebleken. Over 1856 

is er / 2.40 van de ouders van ieder schoolgaand kind 
ingehouden en aan den onderwijzer verstrekt. 

Nog verdient aangestipt: 1'. dat de eerste turf 
langs 't. nieuwe kanaal werd afgescheept den 10 Mei 

1856 door Lfert flsseher , met de ,,Adbertus Johannes", 
naar Dordrecht. Feestelijk werd de eerste kruiwagen aan 
boord gebragt door den jongenheer C. La.igeveld; 2°. dat 
de eerstgeborene te Schoonoord, Februarij 1855, een 
jongen van een arbeider, den dichterlijken naam kreeg 
van ,,Eerste-Oranjekanaalbloem", gelijk die naam in 't 
latijn als ,,Prirnu3 .F7oren.tine Fo8sa.na.s Aran4acas" den 
ambtenaar van den burgerlijken stand te Sleen is opgegeven. 	

'4- 
Door de doortrekking van het Oranjekanaal in de 

Odoorner veenen, is daar bene belangrijke veenontginning 
ontstaan, waarover een veenschap is opgericht, genaamd 

,,Het Veenschap Odoorn", waarvan het Reglement is 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den isten  Decem-
ber 1858, n°. -UO. 

Voor de gemeente Odoorn is de, doortrekking van 
't Oranjekanaal van 't grootste belang, vooral ook met 

'toog op -de vereeniging van den zijtak aldaar met de 
iTalthermond, die met spoed het gehucht Vaithe zal 
naderen, om daar gelegenheid te geven tot den aanleg 

T 	 van den hellend vlak, zooals ik in 't begin van dit Over- 
zicht heb beschreven. 

En vragen we dan, *at zal de toekomst zijn van het 
Oranjekanaal? dan kool men die zekerlijk als groot be-
schouwen. Hoe ver die sehooue toekomst nog verwij-
derd ligt, is met te bepalen.  

't 



( 

Als grens vo.n de Bovensmilde heb ik melding ge-
maakt van  de Norgervaart. 

Deze vaart komt reeds voor op de kaart van 1796 
en is dus dodelijk in liet plan van aanleg mede begre-

pen, en zijn ook de conditiën van 1771 bij de schei-
dingsacte van de Mark-en Norg, Zuid- en Westervelde 

voor den aanleg der veenen toepasselijk verklaard. Zie 
de acte van 7 April 1842(Kon. besluit van 19 Febr. 

1842 n°. 61). Zoodoende kwamen ook de Norger vee-
nen aan de snede. Van uit deze vaart konden de do-
rneinveenen , voor zooverre onder Assen•  gelegen, ook 
aan de snede gebracht worden, zoo als dan ook geschied 
is in 't jaar 1845, toen de laatste domeinveenen  ver- kocht zijn. 	 - 

Het plan tot verkoop dier veenen bestond reeds in 
1812, toen er een 8e blok van de Kloosterveenen aan 
de koop gebracht zou worden, hetgeen toen door de op-
positie van zijde van Assen is verhinderd. 

Pusschen de stad Assen en het d5mein is in  1829 
den 18 April eene transactie gesloten, waarbij de stad 
Assen is bevestigd in den eigendom van eene massa 

veen, welke later bij acte van uiteenscheiding  dd. 6 
November 1830 aan Assen in eigendo overging, bij 
welke laatste acte tevens is bepaald de wijze van aanleg 
van het veen, toebehoorende  aan de stad Assen en het 
Domein. 	 - 

- Bij de voorwaarden van verkoop Van eepige veen-

plaatsen, - ingevolge bdvengem elde acten, aan destad - 
Assen in eigendom toebehoorende, is bepaald, dat, inge-
val nader tussohen het Domeinbestuur en de stad Assen  

inogt worden goedgetonden, om geen hoofdwijk te doen 
• graven tusschen de veenplaatsen n°. 19 en 20, en om 
• liet dwarsdiep te doen doorloopen tot aan de Norger-

vaart, de koopers daarin genoegen zullen moeten nemen. 

Die doorgraving van de zoogenaamde Domeinwijke, 
van af de Asserwijk tot aan de Norgervaa.rt, heeft dan 
ook plaats gehad. 

Door den aanleg van de zoogenaamde Asserwijk, kwa-
men de eigenaren der Zeijer veenen ook in de gelegen-

heid om hunne veenen te exploiteren. Dit geschiedde 
dan ook en hebben die eigenaren den 17 December 1832 
een contract gesloten met de stad Assen, over den af-
voer van turf door en langs de Aeserwijke. Bij dat con-

tract bedong de stad Assen 62¼ ets. voor ieder dagwerk 
turf van veertig slokken zoogenaamd. 

T De sluizen of verlaten, in de Drentsche Hoofdvaart 
staande, zijn het ITeeneschut, het Haarschut, Half-
wegen, Dieverderbrugge Witteler Schut, ififelter Schut, 
't Pastoors Schut en 't Paradijs  Schut. Ik heb vroeger 
gemeld, dat de sluis, het Koningschut, en de sluis, 
Duinkerken, zijn opgeruimd. 

In hoeverre historische herinneringen aan die sluizen 
zijn verbonden, is mij niet gebleken. 

Wat de sluis n°. 1 in het Oranjekanaal betreft, kan 
ik als eene bijzonderheid vermelden, dat op den 26 

Jnnij, dendag der opening van het in 1854 te Assen 
gehouden gde La.ndhuishondkund;g Cngres, hetwelk ook 

met de tegenwoordigheid van Z. M. den Koning vereerd 

werd, de opening heeft plaats gehad van het eerste 
- pand van 't Oranjekanaal. Tegen twaalf uur kwamen 

de directie en de genood]gden In het logement de Veen 
hoop te samen en namen daarop plaats in den uit Hol 
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