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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 MAART 1871 
 
+ Smilde, 10 Maart. Gisteravond ongeveer te half negen ure had hier een allertreurigst ongeval plaats. 

D. van den Berg, te Assen woonachtig en van Amsterdam komende om naar huis te gaan, kwam hier 

gisteravond aan en hield zich bij F. Ossel eenige oogenblikken op. Zijn weg willende vervolgen, is 

hij, waarschijnlijk door de duisternis en door den regen en hevigen wind, in de nabijheid van de 

woning van Ossel in de hoofdvaart geloopen. Op zijn noodgeschrei en het geroep van de zoon van 

Ossel, die hem op den weg zou brengen, maar even achter aankwam, snelden de in den omtrek van 

het ongeval wonende menschen toe, maar helaas, onder het oog van vele toeschouwers verdronk hij. 

Ofschoon wij gaarne aannemen, dat door het slechte weer het een moeijelijke taak was om te helpen, 

kunnen wij echter niet nalaten op te merken, dat het een treurig verschijnsel is, dat, naar men 

verneemt, niettegenstaande er een menigte volks tegenwoordig was, weinig pogingen tot redding zijn 

aangewend. Hedenmorgen is het lijk bij de Grietmansbrug uit het water opgehaald. De ongelukkige 

laat eene vrouw en kinderen (naar wij meenen drie) achter. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 MAART 1871 
 
+ Smilde, 10 Maart. Heden had hier de jaarlijksche vergadering van verveeners plaats. Na het lezen 

en goedkeuren van de notulen der vorige vergadering werden de graafloonen over 1871 bepaald. (zie 

advertentie) Vervolgens kwam er een adres van Stoelwinder en cs. ter tafel, waarin de adressanten in 

zeer beleefde termen de hulp en medewerking der directie inriepen, om het ladersloon, gelijk in de 

naburige veenkoloniën, per dagwerk te bepalen. Algemeen was men van de billijkheid en 

doelmatigheid van het verzoek overtuigd, vooral met het oog op de schepen van 60 à 70 ton, die naar 

evenredigheid van kleine vaartuigen te weinig betalen, doch omtrent den basis staakten de stemmen 

en de voorzitter, de heer J. Joffers, was verpligt dit punt tot de volgende vergadering te verdagen. 

Daarna ging de vergadering over tot het kiezen van een bestuur, daar alle 5 leden door periodieke 

aftreding buiten functie waren. De heeren J. Joffers, Corns. de Jonge en J.W. de Vries werden 

herkozen en de heeren E.R. Homan en M.A. Hoogerbrugge gekozen. De heer J. Joffers werd het 

voorzitterschap en den heer M.A. Hoogerbrugge het secretariaat opgedragen. 

In de vergadering van Verveeners alhier van heden zijn 

de GRAAFLOONEN 

over 1871 bepaald als volgt: 

In het VEENSCHAP DE ZEVEN BLOKKEN (gewoon graven) f 6.80.- 

In het VEENSCHAP MOLENWIJK (gewoon graven) f 6.10.- 

Smilde, 10 Maart 1871       namens de Directie, 

J. JOFFERS, Voorzitter 

M.A. HOOGEBRUGGE, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 MAART 1871 
 
+ Smilde, 13 Maart. Heden heeft hier de herstemming van vier kerkvoogden plaats gehad. Er waren 

uitgebragt 165 stemmen, waaronder een van onwaarde. Hiervan bekwamen: J.  Roemer 83, J. Homan 

Kijmmell 78, M.A. Hoogerbrugge 78, K. Fernhout 74, E.K. Punter 73, B.J. Homan 73, E. de Vries 72, 

en C. de Jonge 68, zoodat de vier eerstgenoemden zijn verkozen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 MAART 1871 
 
Degenen, die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan den onder benefice van 

INVENTARIS aanvaarden gemeenschappelijken boedel van wijlen JAN VAN DIJK, in leven Mr. 

Koper- en Blikslager, en mede wijlen ARENDINA DEPPING, Echtelieden, gewoond hebbende en 

overleden te Smilde, worden verzocht daarvan franco aangifte of opgave te doen, vóór het einde 

dezer maand, ten kantore van den onder geteekende, 

 A.J.C. Tellegen, Notaris 


