
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 14 SEPTEMBER  1852 
 

IN NAAM DES KONINGS! 

Op maandag den 20 December 1852, des voormiddags te 10 uren, zullen ter teregtzitting van de 
Arrondissements Regtbank te Assen, in het Paleis van Justitie aldaar, aan de meestbiedenden of 

hoogst afmijnenden worden verkocht; 

1
e
. Een HUIS en daarbij behoorende GROND, zijnde het Armhuis der Hervormde Diaconie van 

Kloosterveen en Hijkersmilde, staande en gelegen te Smilde, groot 10 roeden 62 ellen; volgens het 

register der grondbelasting van de gemeente Smilde onbelastbaar en aldaar bij het Kadaster bekend 

in sectie J. No. 298. 

2
e
, Een kamp BOUWLAND, gelegen als voren, en bij het Kadaster der gemeente Smilde bekend 

mede in sectie J. No. 297, groot 61 roeden 54 ellen, zijnde, volgens hetzelfde register, mede 

onbelastbaar. 

3
e
, Een kamp BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend in sectie J. No. 73, groot 67 roeden 

20 ellen, volgens meergemeld register, mede onbelastbaar. 

4
e
. Een kamp BOUWLAND, gelegen als voren, en kadastraal bekend als boven in sectie J. No. 425, 

groot 89 roeden 40 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, volgens hetzelfde register van vijf en 

veertig cent. 
5

e
. Een kamp BOUWLAND, gelegen als voren, en kadastraal bekend als boven in sectie J. No. 426, 

groot 93 roeden 20 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, volgens hetzelfde register van vijf en 

zeventig cent. 
6

e
. Een kamp BOUWLAND, gelegen als voren, en kadastraal bekend als boven in sectie J. No. 427, 

groot 87 roeden 10 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, volgens hetzelfde register van een en 

zeventig cent. 
7

e
. Een kamp BOUWLAND, gelegen als voren, en kadastraal bekend als boven in sectie J. No. 428, 

groot 89 roeden 30 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, volgens hetzelfde register van acht en 

vijftig cent. 

8
e
. Een kamp LAND, gelegen als voren, en kadastraal bekend als boven in sectie J. No. 423, groot 51 

roeden 70 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, volgens hetzelfde register van twee gulden vier 

en tachtig cent. 

9
e
. Een kamp WEIDELAND, gelegen als voren, en kadastraal bekend als boven in sectie J. No. 424, 

groot een bunder 2 roeden 50 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, volgens hetzelfde register 

van vijf gulden en vier en zestig cent. 

Deze verkoop geschiedt tegen en onder de Diaconie der Hervormde gemeente van Kloosterveen en 
Hijkersmilde. 

Ten verzoeke van Jantje Adolfs, weduwe Hendrik Sluurman, zonder beroep, wonende te Haren, van 

Lucas Adolfs, van beroep landbouwer, wonende te Middelhorst, onder Haren, van Jannes Horst, 

zonder beroep, wonende te Middelhorst voornoemd, als voogd over Hendrik Vedder Horst, en 
Hendrikus Horst, minderjarige kinderen door Wicher Horst bij wijlen zijne overledene echtgenoote 

Henderika Vedder in echte verwekt, van Fennechien Smit en Jan de Vries, ehelieden, van beroep 

herbergiers, wonende te Haardermolen, de vrouw door haren man geautoriseerd en geadsisteerd, 
Aaltje Smit, weduwe Willem Alberts Smit, de ijzersmederij uitoefenende en wonende te Haren, allen 

te zamen de erfgenamen van de vaderlijke linie van wijlen den Heer Casper Brouwer, in leven 

emeritus Predikant, gewoond hebbende en overleden te Assen, domicilie kiezende te Groningen bij 

Mr. Johan Wichers Quintus, advocaat en notaris te Groningen in de Heerenstaat en te Assen bij Mr. 
L. Oldenhuis Gratama, die als procureur voor de arrestanten occupeert, en als zoodanig door hen 

gesteld is, om den verkoop bij geregtelijke uitwinning van het voornoemde onroerend goed, in 

hunnen naam, in de teregtzitting van de Arrondissements-Regtbank voornoemd te vervolgen. 
ASSEN den 31 Augustus 1852                                          Namens de executanten, 

                                                                                           L. OLDENHUIS GRATAMA 

                                                                                                     Procureur 
 

 

 

 

 


