
Toestand der ingezetenen 1848   

Gemeente Stad Hardenbergh 

Aan Z.E. den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Overijssel, residerende te Zwolle. 

Stad Hardenbergh, 8 juny 1848. 

Ter voldoening aan Uwer Excellenties Besluit van den 31 mei 1848, 1e Afd. no. 2388, waarbij eenige 

opgaven worden verlangd nopens den toestand der ingezetenen, hebben wij de eer Uwen 

Excellentie te berigten. 

1. Dat na daaromtrent onderscheidene kundige landbouwers gehoord te hebben, ons is 

gebleken dat de staat der veldgewassen in het algemeen op dit oogenblik als zeer gunstig 

kan worden beschouwd, met name de rogge, boekweit en garst; hebbende echter de beide 

laatste gewassen hier en daar een weinig van de strenge nachtvorst tusschen 27 en 28 mei jl. 

geleden. Gras en hooi levert dit jaar niet bijzonder veel op, wegens het aanhoudend schrale 

weer in de maand mei jl. De aardappelen hebben het meest van de bovenvermelde vorst 

geleden. Weinige akkers zijn geheel bevrijd gebleven, en de aangetaste aardappelen zullen 

niet alleen circa 3 weken later volwassen zijn, maar men vermoedt dat zij ook de gewone 

grootte niet zullen bereiken. 

2. De staat der neringen en handwerken is niet ongunstig en heeft sedert de laatste opgave 

geene veranderingen ondergaan. Fabryken zijn in deze stad niet aanwezig. De handel in 

granen is het laatste jaar toegenomen, wordende de wekelijksche graanmarkt alhier meer en 

meer bezocht. De scheepvaart is sedert de laatste opgave van vrij weinig betekenis geweest 

door den meestal lagen waterstand in de rivier de Vecht, en den buitengewoon strengen 

winter, zoodat de verdiensten van het groot aantal schippers te dezer stede gering zijn 

geweest. De uitzigten voor de neringdoenden en voor de verschillende takken van handel en 

nijverheid zijn niet ongunstig voor het overige gedeelte van dit jaar, hoewel de uitslag der 

oogst hierop van den grootsten invloed is. 

3. Sedert de in junij 1847 gedane opgave zijn geene landverhuizers uit deze gemeente 

vertrokken. 

4. Van de tegenwoordige staat van zaken kunnen in deze gemeente niet den minsten invloed 

bespeuren. Bij de woelingen welke elders in het buitenland plaats hebben, blijven de 

ingezetenen dezer stad voortdurend kalm en rustig. 

Burgemeester en assessoren der Stad Hardenbergh,  

J. van Delden Sz. 

Ter ordonnantie J. Santman Rz., assessor 


