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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 JUNIJ 1853 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Op verzoek plaatsen wij het volgende, hetwelk op een der stembriefjes bij de onlangs plaats gehad 

hebbende stemming voor een lid van de 2e Kamer stond: 

VREEST GOD, EERT DEN KONING. 

Mr. P. van der Veen, geef ik mijn stem, 

Gods goede Geest, geleide hem, 
Dan is hij eerst regt Protestant; 

En zorgt voor ’t Heil van ’t Vaderland! 

Spreuken 1. v. 7; 2, v. 5-7 en 8, v. 13. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 JUNIJ 1853 
 
Smilde, 18 Junij. Heden achtermiddag, ongeveer half vijf, brak hier een geweldig onweder, vergezeld 

van regen en hagel los. Verschrikkelijk kliefde de bliksem door het luchtruim, waarop de zwaarste 

donderslagen volgden. Gelukkig heeft men tot nog toe van geene ongelukken gehoord, ofschoon de 

bliksem geslagen is in een populierboom, staande aan de straatweg op ’t einde der Prakkenwijk. 

Ongeveer 12 voet van den gronds is de bliksem er op gevallen en is, na bijna loodregt naar beneden de 

bast opengescheurd te hebben, in den grond geslagen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 25 JUNIJ 1853 
 
Smilde, 23 Junij. Laatstleden Maandag werd door den slager Polak alhier aan ’t kantoor een vet kalf 

aangegeven op zes gulden voor welke som de hier gestationeerde ambtenaren hetzelve benaderen. De 

slager nam het van hen weer over voor tien gulden. Men zegt, dat hij het voor vijftien gulden van een 

inwoner had gekocht. 

Hedenmorgen, te zeven ure, overleed; na eene langdurige ziekte, onze hartelijk geliefde Moeder, 

Vrouwe A. NOIJON, weduwe van wijlen den Heer JOH. VAN DER VEEN. 

SMILDE, den 22 Junij 1853                                                   Mr. P. VAN DER VEEN 

                                                                           Mede namens mijne Broeders en Zusters 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 JULIJ 1853 
 
Hoogersmilde, 29 Junij. Als eene bijzonderheid meenen wij te moeten melden, dat gister-avond door 

den heer H. van Veen een boomotter is geschoten. 

Smilde, 30 Junij. Alweder een drinkeling. Gisteravond begaven schipper Spraakman en vrouw, 

liggende met hun schip in de Meesterswijk vroegtijdig te rust, omdat ze de volgende dag zouden laden. 

Ongeveer elf uur ontwaakt de man door her schreijen van ’t jongste kind, 20 weken oud, ontdekt dat 

zijne vrouw van de kooi is en roept dadelijk den knecht; zij doen onderzoek, maar kunnen haar niet 

vinden. Toen heden morgen de arbeiders kwamen, om turf te laden, vond men haar levenloos in de wijk 

onmiddelijk bij de praam. Of men hier van opzet en een ongeluk hebbe te denken, kan men niet 

beslissen. Zij was 28 jaren oud en laat 3 kinderen na. 

REGTSZAKEN 

Arrondissements Regtbank te Assen 

Zitting van 24 Junij 

Vrijgesproken: F.K., dienstmeid te Smilde, van de beschuldiging van door onvoorzigtigheid den dood 

van het kind, waarvan zij was bevallen, te hebben veroorzaakt, als zijnde zulks niet genoegzaam 

bewezen. 

Bevallen van eene DOCHTER S.M.D. VAN KUIJK-KLAASESZ. 

HOOGERSMILDE, den 29 Junij 1853 


