
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 5 JANUARIJ 1849 
 

HARDRIJDERIJ OP SCHAATSEN 

aan de Norgervaart bij K. Prakken, op dingsdag den 9 Januarij 1849, door manspersonen, welke 

nooit Prijzen of Premien gewonnen hebben. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 9 JANUARIJ 1849 
 

KIEZERS IN DRENTHE 

De ondergeteekende betuigt diegenen uwer, welke hunne Stem voor het lidmaatschap der 2
de

 Kamer 

van de Staten-Generaal op hem hebben uitgebragt, zijnen dank voor het ongevraagd, vrijwillig aan 
hem geschonken vertrouwen, hetgeen hij ten allen tijde op zeer hoogen prijs zal blijven stellen. 

Smilde, den 8 Januarij 1849                                                                 MR. P VAN DER VEEN 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 16 JANUARIJ 1849 
 
Hendrik de Wit, te Assen, is voornemens, ten overstaan van den ondergeteekende notaris, publiek te 

verkoopen: honderd dagwerken drooge Turf, in vuren aanwezig op het zoogenaamde domein 

Veen, onder Assen en op de Meesterswijk te Smilde in de Vriesche polder, voorts een Turfpraam 
in 1843 te Smilde nieuw uitgehaald, groot 28 ton, bevaren bij schipper Jan Klaver en liggende bij 

Primo te Kloosterveen, en eindelijk een Turfbok. 

Deze verkooping zal plaats hebben in de herberg van kastelein Prakken bij de Norgervaart, te 

Smilde, op vrijdag den 26 Januarij 1849 des voormiddags te 10 ure te beginnen. 

Assen, 15 Januarij 1849                                                                            H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 23 JANUARIJ 1849 
 
Smilde, 20 Jan. ’t IJs vroeg steeds offers; ook hier op den laatsten dag van ’t 

schaatsenrijden. Toen werd tegen donkeren, eene hooge met heide beladen slede de 

Norgervaart op geschoven door 2 mannen, die gebukt en achter de heide, niet vooruit zien 

konden. Een schaatserijder, 16 jaren oud, die met anderen de vaart afkwam, raakte de slede 

en viel; zijne makkers zagen het, maar liepen verder, denkende dat hij hun dra inhalen zou. 

De lieden achter de slede konden het niet zien, hoorden ook geen geluid of gekerm, en 

schoven voort; iets onder de slede vernemende, meenden zij een sneeuwril, zoo als er toen 

waren, te ontmoeten, en deden te meer hun best: ’t was echter de gevallen jongeling: zij 

ontdekten dit, toen zij zijn pet eindelijk te zien kregen , en hielpen hem onder de slede weg. 

Hij meende na een oogenblik rusten, wel naar huis te kunnen rijden, en de lieden met de 

slede, vervolgen hun weg. Hij kon echter niet meer rijden, en werd later, daar hij uit bleef, 

door die lieden en zijn makkers opgezocht en met eene slede thuis gebragt. Toen klaagde hij 

zeer over pijn in den onderbuik, maar hij kon nog spreken, nog zitten, staan en een weinig 

gaan. Men haalde dadelijk een geneesheer. Deze had weinig hoop. Den volgende morgen 

om 5 uur was de jongeling dan ook reeds overleden. 

De justitie heeft zich  met de zaak bemoeid, maar geene reden tot vervolging gevonden. 


