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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG  18 AUGUSTUS 1857 
 
Op nader te bepalen dag, zullen in de maand September te Smilde publiek worden verkocht: 

1
e
. Eene BEHUIZINGE met eenige bijbehoorende kampen LAND, in eene opstrek lang s het water 

gelegen aan den Witterweg, bewoond geweest door WILLEM MARLINK. 

2
e
. De EIGENDOMMEN van wijlen JAN LUCAS WOLTERS, aan de Oost- en Westkant der hoofdvaart 

aldaar. 

Assen, 18 Augustus 1857     A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN 

         Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG   22 AUGUSTUS 1857 
 
Smilde, 18 Aug. Wordt van verschillende kanten bericht van een gunstig bijenjaar, ook hier heeft 

men daarvan de doorslaandste bewijzen. R. Kramer alhier heeft in ’t begin dezer maand eenige bijen 

uitgebrooken, waaronder een die 115 halve Ned. ponden woog en een ander van 96 dito. Van zulk 

eene zwaarte onder de bijen hebben we nog nooit gehoord. 

- 20 Aug. In ’t laatst der voorgaande week ontstond er brand (men zegt, door dat eenige veenhakkers 

een lap heide lieten afbranden) in het naburige Friesche Veen, in de onmiddelijke nabijheid van 
boekweit en van eene menigte bijen. Door de tegenwoordige droogte was aan blussching niet te 

denken; gelukkig dat de wind wat draaide, waardoor de bijen beveiligd bleven, die anders bij de 

toen hevigen wind voorzeker eene prooi der vlammen geworden zijn, waarvan de schade bij 
duizenden zoude hebben beloopen. Dinsdag was echter het vuur bijna genaderd tot aan den turf van 

eenige ingezetenen dezer plaats. Met vereenigde krachten – er waren misschien wel 100 mensen aan 

het werk – heeft men de turf behouden; had die evenwel vuur gevat, dan zou aan den ramp geen 

einde zijn geweest en de schade onberekenbaar. Intusschen is het vuur nog niet uit: de boekweit 

heeft wat, maar toch niet veel geleden. 

Er wordt gevraagd 

om dadelijk in dienst te treden: Een BAKKERSKNECHT, en een KOREN-MOLENAARSKNECHT, beide 

hun werk geheel of ten deele verstaand. 

Brieven franco, doch liefst in persoon 
     bij R. DATEMA te Bovensmilde. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG  25 AUGUSTUS 1857 
 
Smilde, 24 Aug. Men verneemt, dat een der in de vorige maand herbenoemde raadsleden, de heer 

Eekhout, binnen den bij de wet bepaalden tijd niet heeft verklaard, of Z.Ed. zich de benoeming liet 
welgevallen, zoodat volgens de Gemeentewet dientengevolge eene nieuwe verkiezing zal moeten 

plaats hebben. 

- 24 Aug. Terwijl H. Holst en nog drie andere arbeiders bezig waren met zand te graven, op eene 

diepte van ongeveer 12 voeten beneden den beganen grond – het veen was er afgegraven – vonden 
ze op het zand drie hazelnoten, terwijl de tak, waaraan ze misschien gezeten hadden, nog zigtbaar 

was. Misschien hebben er meer gelegen, maar die zijn door hen niet opgemerkt. Twee dezer noten 

zijn nog gaaf en bij genoemden Holst te zien, terwijl de een, die, zooals het scheen, de lucht niet kon 
verdragen, is te niet gegaan. Dat deze noten aldaar niet zijn gekomen, nadat het veen er is 

afgegraven, blijkt daaruit, dat de arbeiders voor ze aan het zand waren, nog 1½ voet zoogenaamde 

joer hebben moeten verwerken. 


