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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 DECEMBER 1879 
 
Smilde, 19 Dec. Gisteravond is hier de veldwachter Klaasen overleden, een man, die in zijne 

betrekking nooit het gemak heeft gezocht. Waar de tegenwoordigheid der politie werd vereischt, liet 

K. zich nimmer wachten en zijn ambtsijver werd door schier niemand in twijfel getrokken. Klaasen 

is naar alle waarschijnlijkheid het slagtoffer geworden van zijn rustelooze ijver. Onlangs verliet hij 

op een avond in de vinnigste koude zijne woning om een stroper te betrappen. Eenige uren achtereen 

lag hij tot dit doel in de sneeuw; zijne list gelukte hem, doch ’t was voor de laatste maal. Den 

volgenden morgen kon hij zijn bed niet meer verlaten en eene hevige ziekte sloopte in eenige dagen 

den nog krachtvollen man. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 DECEMBER 1879 
 

SMILDE. 

6de tienjarige volkstelling. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen dezer 

gemeente: 

1. dat de aanstaande volkstelling, voorgeschreven bij Koninklijk besluit van 20 Julij 1879, ten doel 

heeft de aanwijzing van allen die te middernacht tusschen 31 December 1879 en 1 Januarij 1880 

hunne werkelijke woonplaats binnen Nederland hebben; 

2. dat, tot dat einde, in de laatste dagen van dit jaar, aan de huizen der ingezetenen biljetten zullen 

worden bezorgd die de hoofden der huisgezinnen of de alleen wonende personen verpligt zijn in te 

vullen en te onderteekenen; 

3. dat die biljetten in de eerste dagen van Januarij 1880 wederom zullen worden opgehaald; 

4. dat de agenten, met het uitreiken en ophalen der biljetten belast, verpligt zijn, aan alle personen, 

die de invulling niet zelve kunnen verrigten, kosteloos hulp te verleenen; 

zij nemen tevens de vrijheid de ingezetenen uit te noodigen voor de biljetten de noodige zorg te 

dragen en ze met de meest mogelijke naauwkeurigheid in te vullen en voorts om aan de agenten al 

die inlichtingen te verstrekken, welke in het belang der zaak nuttig en noodig worden geacht.  

Smilde, December 1879. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Op Zaturdag 27 December a.s., 

des voormiddags 11 uur, ten huize van H.C. HATZMANN te Hoogersmilde, zullen, ten verzoeke van 

de Erven JACOB KNORREN aldaar, worden verkocht: 

1. Een Huis en Schuur, met bijgelegen BOUWLAND en HEIDEVELD te Hoogersmilde, te zamen 

groot 5 hectaren, staande op f 1842.- 

2. Een perceel VELDGROND nabij het Oranjekanaal te Smilde, groot 1 hectare, staande op f 15.- 

3. Het regt van eigendom op een perceel GROND op de Schaapstreek te Hoogersmilde, in erfpacht 

bezeten door HENDRIK MULDER, doende f 4 ’s jaars, staande op f 61.- 

4. Twee stukken HOOILAND in het Vorrelveen onder Beilen, te zamen groot 1 hectare, 52 aren, 72 

centiaren, staande op f 997.- 

Dien morgen te 10 uur zullen op perceel no. 1 voormeld worden ingezet: 

twee steenen Schuurtjes, 

de opgaande EIKENBOOMEN en het WEEKHOUT, alsmede het HOUT op het naast gelegen plaatsje 

van THOMAS F. BOER. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 


