
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 19 OCTOBER 1849 
 
Heden morgen, omstreeks half elf is er te Smilde, digt bij de Norgervaart, brand ontstaan in het 

huis toebehoorende en bewoond door Geert Frederichs Woppenkamp; de brand was zoo hevig, 
dat binnen drie kwartier uur het huis met het grootste deel der meubelen en de voorraad hooi en 

stroo een prooi der vlammen was geworden. 2 runderen en 1 varken zijn gered. De oorzaak is 

onbekend; de brand is in het stroo aangekomen; het huis en de meubelen waren verwaarborgd. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 23 OCTOBER 1849 
 

- Jl. vrijdag is te Smilde het volgende ongeluk gebeurd. Een schippersknecht van omstreeks 16 

jaren liep in de  lijn voor het schip van zijn baas; hoewel gewaarschuwd liet hij de lijn niet spoedig 
genoeg zakken, teneinde het beurtschip van Amsterdam op Assen, hetwelk de vaart opkwam, 

daarover te laten passeren; de voorsteven van den Amsterdammer raakte de lijn, en de jongeling 

wordt plotseling achterover in de Hoofdvaart gesleurd en wel onder het beurtschip; dadelijk 
werden er pogingen tot redding aangewend, doch hoewel een der beurtschippers Boer zich tot 

driemalen toe te water begaf , mogt het niet gelukken den drenkeling te vinden; eindelijk, nadat er 

een geruimen tijd verloopen was, had men het geluk met een haak in de kleederen van den 

jongeling te haken, en hem op het drooge te halen; schijnbaar was alle leven geweken; dadelijk 
werden zijne kleederen afgerukt, de drenkeling voor een vuur gelegd, en de maagstreek, de slapen 

enz. met brandewijn gewreven; men was hiermede omstreeks een kwartier uur bezig geweest en 

gaf de hoop reeds op, toen de drenkeling tot groote voldoening der omstanders, een 
naauwmerkbare zucht liet hooren; langzamerhand keerde het leven terug, maar nu werd de 

verdooving door een vreesselijke benaauwheid opgevolgd, zodat er vier mannen noodig waren, 

om hem te houden; het gelukte evenwel den inmiddels gehaalden geneesheer hem te aderlaten, 
hiervan werd hij bedaarder en viel eindelijk in slaap. De ijver en het beleid der Amsterdamse 

beurtlieden bij dit ongeval verdienen alle lof, zij hebben zich een oponthoud van 4 uren getroost. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 26 OCTOBER 1849 
 
Op woensdag den 31 October 1849, namiddags te 1 uur, ten huize van J. Woldman te Smilde, 

publieke verkooping van 4 a 6 vette Koeijen en 70 dito Schapen. 

                                                                                                                              J. HAAK,  Deurwaarder 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 9 NOVEMBER 1849 
 
Allen die regt hebben zich als Erfgenamen te doen gelden van den onlangs alhier overledene, 

zich genoemd hebbende, en bekend onder den naam van WILLEM HENDRIKS (edoch de doop-

naam gehad hebbende van HENDRIK), zoon van WILLEM en TSJETSJE SJOERDS, geboren te 
Zijgerswoude den 3 Februarij 1793, mitsgaders zij, die iets te vorderen hebben of verschuldigd 

zijn aan de onbeheerde nalatenschap van bedoelden WILLEM HENDRIKS, worden door den 

ondergeteekende opgeroepen, om zich schriftelijk of in persoon, vóór of op den 20 November bij 

hem te vervoegen. 
Smilde                                                                                     MR. S. HELLINGA TONCKENS 

6 Nov. 1849                                                                                                    Curator 


