
blad 1855k 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 JUNIJ 1855 
 
Smilde, 14 Junij. Gisteren achtermiddag brak boven deze plaats een erg onweer los, ’t welk ieder, die 

op het land , of buiten werkzaam was, huiswaarts deed gaan. Op het land van den heer Spier en Comp. 
waren ook drie arbeiders bezig benevens een boer, die aan het ploegen was. Ook deze wilden naar huis; 

twee van hen gingen den boer, die zich met paarden en wagen in zulk weer niet kon redden, helpen, 

doch naauwelijks waren zij van hunnen makker af, of er kwam een verschrikkelijke donderslag en, 
omziende zagen zij hunnen kameraad niet; hij was door den bliksem getroffen. Er bij komende vonden 

zij hem plat op den grond liggen, de kleederen van het hoofd tot de voeten bijna alle van het ligchaam en 

in stukken geslagen, terwijl hij eene kleur of liever kleuren had waaraan men haast gene naam weet te 

geven. Deze persoon was Willem Huizing van Hoogersmilde, en ongeveer 20 jaren oud. Wij wagen het 
niet den toestand van zijne moeder te schetsen, wie voor ongeveer een jaar, haar man is ontvallen en nu 

in bovengenoemde zoon haar vijfde kind verliest, terwijl nog een zoon aan het ziekbed is gekluisterd, 

die waarschijnlijk weinig hoop op herstel geeft. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 JUNIJ 1855 
 
Heden overleed na eene korte ongesteldheid tot onze innige droefheid ons geliefd DOCHTERTJE 

PIETERIKA, in den ouderdom van vijf maanden. Slechts kort mogten wij ons in het bezit van onzen 
lieveling verheugen. 

Smilde, 25 Junij 1855                                                                         P. SWIERS 

                                                                                                                                        R. JONKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 JULIJ 1855 
 
Smilde, 1 Julij. De WEw. heer E. Smit, Chr. afgesch. predikant, heeft andermaal het beroep naar 

Gorinchem, in Zuid-Holland, ontvangen en in ernstige overweging genomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JULIJ 1855 
 
Smilde, 14 Julij. Gisteren is hier in eene openbare raadsvergadering met eenparige stemmen besloten, 

een rekwest aan de Provinciale Staten in  te zenden, inhoudende het verzoek, om de instructie voor de 
ontvanger van het afvaartsgeld niet te wijzigen, invoegen door Ged. Staten voorgesteld. Men verneemt, 

dat er ook van partikulieren een dergelijk rekwest ter onderteekening rondgaat en aan de Staten 

gezonden zal worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 JULIJ 1855 
 
Smilde, 18 Julij. Van de aftredende Gemeente-raadsleden zijn alhier drie herkozen n.l. B. Jonker 

(wethouder) en H. van Veen elk met 66 stemmen, en J. Bijnema (wethouder) met 54 stemmen, terwijl 
eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. Joffers, aftredend lid, die 35 en J. Vitringa 

de Wal en J.L. Wolters, die elk 11 stemmen hebben bekomen. Voorts hebben ontvangen C. Fledderus 9, 

J. Drenthen 8, A. Spier en Eekhout elk 7, J.H. Kijmmell en E. Homan elk 6, en eenige anderen 5, 4, 3, 2 

en 1 stem. Er waren ingekomen 89 stembriefjes, waaronder 1 van onwaarde. 


