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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 APRIL 1853 
 
Smilde, 30 Maart. Heden had hier het, in dezen tijd van ’t jaar ongewone, schouwspel plaats, 

dat schipper H. Hoogeveen, om ’t ijs niet in de veenen kunnende komen, in de hoofdvaart heeft 

moeten laden, en dat men hem, - met een twintig man extra, om den groten afstand, - den turf 

langs de wijken over ’t ijs toekrooide. Bij menschen geheugen is dit niet eerder dus gebeurd: 
doch ’t ijs is thans nog zoo sterk, dat men er niet met de vaartuigen kan doorbreken en morgen 

zullen H. Wessemius, P. Zwiers en anderen op dezelfde wijze laden; men denke, wat kosten 

veenman en schipper moeten aanwenden, om de vaartuigen den last te doen geven. Hartelijk 
wenscht men dan ook, dat de winter voor goed afscheid neme; en de zoo achterlijke veen-arbeid 

algemeen kunne aanvangen, opdat werkzaamheid de nijpende armoe doe ophouden althans 

dragelijker make. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 APRIL 1853 
 
Smilde, 5 April. Gisteren avond gaven de werkende leden van onze muzijkvereeniging de 

Harmonie op de bovenzaal van den logementhouder Wind een tweede concert. Was men over ’t 

eerste zeer tevreden, over dit tweede was men niet minder voldaan. De gemaakte vorderingen 

waren opmerkelijk, en wij kunnen niet voorbij openlijk onze hulde te brengen èn aan de 
wekende leden, èn vooral aan den onderwijzer S. Braak van Veenhuizen. Een talrijk opgekomen 

publiek woonde dit concert bij. 

Heden beviel van een welgeschapen Zoon mijne geliefde Echtgenoote A. SICKENS. 

SMILDE den 4 April 1853                                                                                   H. DE WAL 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 APRIL 1853 
 
Smilde 9 April. De turfafgraving is in deze week hier algemeen begonnen. Van de 

buitenlandsche gravers zijn heden de laatste aangekomen. Wegens den laat ingevallen vorst, die 

nog niet geheel uit het veen is, is men misschien zelden of nimmer zoo laat begonnen. 

12 April. Als een voorbeeld van buitengewone sterkte bij een oud man kunnen we van hier 

berigten, dat zeker arbeider P. G. bijna 79 zegge negen en zeventig jaren oud, alle dagen nog uit 

werken gaat. Ofschoon niet het volle daggeld verdienende (hij verdient slechts 10 cent minder) 

werkt hij nog even vlug en vlijtig als een mensch van middelbare jaren. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 APRIL 1853 
 
Smilde, 13 April. Volgens gerucht zou zekere dienstmeid te Hoogersmilde binnen deze 

gemeente, voor eenige dagen bevallen zijn van een onecht kind, dat geheim werd gehouden. 

Bekend staande als vroeger reeds twee onechte kinderen te hebben gehad, vond dit gerucht 

geloof, en deed de heer Burgemeester deswege onderzoek; de verdachte bekende na eenige 
uitvlugten, dat zij, zeven dagen geleden, verlost was van een dood kind, en daarin was 

bijgestaan door zekeren zich tot plattelands heelmeester bekwamend persoon alhier. Het kind 

was onder eenige lompen in een houten bak of wieg op bed verborgen, de zaak is in handen der 

Justitie. Het lijkje is naar Assen overgebragt. 

ER WORDEN GEVRAAGD: 

12 TIMMER- en METSELAARSKNECHTEN, om dadelijk in dienst te treden bij H. BOS, Mr. 

Timmerman op de Smilde. 


