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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG  19 NOVEMBER 1867 
 
+ Smilde, 17 Nov. Gisteren avond legde de schipper Hartman zijn vaartuig boven de Veeneschutsluis te 

Hooger-Smilde. Even voor zeven uur, verliet zijn knecht, een jongman van omstreeks 23 jaren, het schip, 

om aan de overzijde der Hoofdvaart bij den sluiswachter melk te koopen. Hij kon ze daar echter niet 

krijgen, en verliet toen met de melkkan en eene handspaak het schuthuis. Een oogenblik later komt de 

knecht van den schutmeester in huis en zegt: “is hier ook iemand uit het huis gegaan?, waarop hem wordt 

geantwoord, dat een der laatsten, welke de deur uitging, den knecht van den schipper Hartman was. Nu, 

herneemt daarop des sluiswachters knecht, ik heb een zwaar lichaam in het water horen vallen, waarna 

men dadelijk een lantaarn ontsteekt, want bij de draai der Veeneschutsluis brandt geen licht. Nergens zag 

men iets in water, noch voor, noch tusschen de sluisdeuren. Intusschen komt spoedig daarop Hartman, die 

bij de groote duisternis ongerust wordt door ‘t lang wegblijven van zijn knecht; eerst vraagt hij bij den 

schutmeester en daarna bij den landbouwer Pastoor naar zijn knecht; bij den eerste was hij reeds eenige 

tijd vertrokken, bij den laatste niet geweest; waarop men zich opnieuw met lantaarns naar de Hoofdvaart 

spoedde. Al spoedig zag men tusschen de vier sluisdeuren een pet drijven, toen de bovenbedoelde 

handspaak, en na nog eenig zoeken vond men den knecht, die met vereende krachten uit de diepte werd 

gehaald. Dadelijk werden er alle pogingen aangewend om den drenkeling tot bewustzijn te brengen, alles 

was echter vruchteloos, de krachtvolle jongeling was verdronken. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 NOVEMBER 1867 
 
Heden overleed, zacht en kalm, na een smartelijk lijden van bijna 15 weken en na eene gelukkige 

echtvereniging van 17 jaren, mijne dierbare echtgenoot GERRITDINA TOP, in den ouderdom van bijna 44 

jaren, mij nalatende zeven kinderen, die meerendeels hun verlies niet kunnen beseffen. 

Smilde, 19 November 1867        H. HILVERS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 23 NOVEMBER 1867 
 

Smilde 
Op Vrijdag 6 December 1867, ’s avonds te 7 uur, zullen, ten huize van D. DUURSMA in de NIEUWE 

VEENHOOP te Smilde, publiek bij inzate worden geveild: 

 1. Een BEHUIZINGE en toegemaakte plaats LAND, benevens ONDERGROND, gelegen te Smilde, op het 

Noorden, in gebruik bij ROELF MULDER. 

2. Een kamp LAND te Smilde, tegenover de Wittewijk, aangekocht van GAUKE WIJTSES DE VRIES. 

3. En kamp LAND, in het 1
ste

 blok N.W.-zijde der hoofdvaart te Smilde, nabij de Evert Hendrikswijk, een 

en ander ten verzoeke van den Heer L. HOVINGH te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

TE HUUR 

en met Mei a.s. of, des verkiezende, dadelijk te aanvaarden: eene BOERDERIJ  met 10 of meerdere 

bunders BOUW- en GROENLAND. 

Te bevragen in persoon of met gefrankeerde brieven bij den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 NOVEMBER 1867 
 
+ Smilde, 26 Nov. In de laatste gehoudene raadsvergadering zijn, naar men verneemt, tot leden van het 

Burgerlijk Armbestuur benoemd de heeren Ebbinge Wubben, P.J. L. Eekhout, H. Sickens, C. L. van 

IJzendijk en A. Soer. 


