
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 15 APRIL  1851 
 
Smilde, 13 April. Voor een jaar drie vier was hier een man, die er een middel van bestaan van scheen 

te willen maken, de in andere gemeenten wonende familiebetrekkingen van ingezetenen zijner 

woonplaats of van naburige plaatsen ter begrafenis van dezen of genen hunner naaste verwanten te 
verzoeken, en die, na volgens Drentsch gebruik goed onthaald te zijn, weder heenging, de 

verzochten aan hunnen droefheid over ’t onverwacht afsterven van een hun dierbaar lid der familie 

overlatende. En wanneer deze dan ten bestemden dage kwamen, om den overledene de laatste eer te 
bewijzen, vond men dien nog springlevend, en tot niets minder gezind dan om begraven te worden, 

zoodat de ter groeve verzochte vrienden, misschien verblijdt, maar altijd gefopt, huiswaarts konden 

keeren. Deze Ridder d’Industrie, thans in ’t huis van reclusie te Hoorn, vond voor eenige dagen een 

opvolger in zekeren P.d.V., arbeider, wonende in de Compagnie bij Heerenveen. Die persoon (en dit 
moge dienen om hem te herkennen), tusschen 30 en 40 jaren oud, pokdalig, zwart van uitzigt, 

middelmatig groot en gezet, gekleed met voerlakensche broek en dito buis, kwam nu 14 dagen 

geleden bij de wed. B.H. Ridder alhier, wier vader te Hoorsterzwaag woont, haar van dezen de 
boodschap brengende, dat zij ten spoedigste bij hem moest komen. De goede vrouw onthaalde hem 

op koffij en boterhammen, en gaf hem bij zijn vertrek een brief ter bezorging aan haren vader mede: 

eenige dagen later ging ze naar dezen toe; doch men wist van boodschapper noch brief, en de arme 
weduwe had eene vergeefsche reis van tien uuren gedaan: Wij hopen, dat dergelijke bedriegers in 

handen der justitie komen. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 18 APRIL  1851 
 
Hoogersmilde, 15 April. Tot ons leedwezen moeten wij berigten, dat hier heden morgen twist 

ontstond tusschen J. Bisschop, oud onderwijzer alhier, en zijnen zoon Jakob, welke de noodlottigste 

gevolgen had kunnen hebben. De vader namelijk zijne beijenladders uit het hok willende halen, om 
dezelve tot steigerplanken bij zijn nieuw te bouwen huis te gebruiken, vindt dezelve daar ter plaatse 

niet; daarna begeeft hij zich naar zijner zoon, die niet verre van hem woont, om te zien, of deze 

derzelve ook heeft weggenomen, en ziet de ladders aldaar op de balken liggen; een van dezelve 
willende meenemen, schijnt de zoon hierover zoo kwaad geworden te zijn, dat hij zijnen ruim 

70jarige vader in eenen sloot in het water moet gestooten en daarna zoodanig geslagen te hebben, 

dat hem het bloed uit neus en mond vloeide en men hem geheel bewusteloos naar huis heeft 

gedragen, zoodat noch de doctor noch de omstanders woorden van hem konden krijgen. Thans 
echter kan hij weer spreken en klaagt zeer over de keel. De getuigen worden reeds hedenavond ten 

gemeentehuize gehoord. De zoon heeft eene vrouw en twee kinderen.(In den nacht van 16 op 17 

dezer is J.C. in het Huis van Arrest en Justitie te Assen gebragt). 

Wij hebben het genoegen te kunnen melden, dat de onderwijzer alhier voornemens is, met primo 
Mei e.k., eene school te openen voor jongelieden, die des morgens voor tien uur onledig zullen 

worden gehouden met eenig onderwijs in den landbouw. Theorie en praktijk zullen hand aan hand 

gaan. De landeigenaar H. van Veen heeft ten dier einde, in de nabijheid der school, een stuk lands 
aan den onderwijzer afgestaan, om daarop met zijne leerlingen kleine proeven te nemen. Dat de 

pogingen, om ook in dezen nuttig werkzaam te zijn, door eenen goeden uitslag mogen bekroond 

worden, en mede moge werken tot heil van het opkomend geslacht, is onze hartelijke wensch. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 25 APRIL  1851 
 
Smilde, 23 April. In den morgen van dingsdag j.l. is in de Hoofdvaart alhier nabij de Norgervaart 
gevonden het lijk van Arie Klomp, schippersknecht op het schip van W. Spraakman. Hij was de 

vorige avond vrij laat terug gekomen van Assen, waar hij dien avond in gezelschap van eenige 

jongelieden had doorgebragt. De schipper, die reeds te bed lag, heeft hem aan boord hooren komen; 
waarschijnlijk heeft hij zich weder op het dek begeven, om iets te verrigten, en is doordien hij 

misschien door het gebruik van te veel drank wat beneveld was, over boord gevallen. 


