
 

 

blad 1859 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 JANUARIJ 1859 
 

Mijnheer de Redacteur! 

De ondergeteekende las in de Prov. Drentsche Courant van den 30en dezer, dat de natuurlijke 

kinderziekte heerschende was, te Smilde, zulks is waarheid; maar dat er eenigen aan overleden zijn is 

tot mijn genoegen, en ik vertrouw tot dat van vele ingezetene onwaar; slechts ééne persoon is er aan 
overleden; de gevaccineerden, welke de ondergeteekende heeft behandeld, en thans nog behandelt 

loopen hunne tijdperken gemakkelijk door. 

 Smilde den 31 December 1858        W. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 JANUARIJ 1859 
 
Smilde, 2 Jan. In het verloopen jaar 1858 hebben in de gemeente Smilde plaats gehad 42 huwelijken, 

en 1 echtscheiding. Er zijn geborenen 120 kinderen van het mannelijk en 102 van het vrouwelijk 

geslacht; zamen 222, terwijl er 7 levenloos geborenen zijn aangegeven. Er zijn overleden 61 van het 

mannelijk en 59 van het vrouwelijk geslacht, zamen 120, zoodat de bevolking met 122 personen is 

vermeerderd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 8 JANUARIJ 1859 
 
Smilde, 5 Jan. Men verneemt, dat gisteren tusschen de Norgervaart en het 1

e
 gesticht van Veenhuizen 

het volgende ongeluk is gebeurd. De knecht van de bakker G.B. alhier met nog een ander persoon reed 
als naar gewoon naar Veenhuizen, om er brood, stoet enz. te brengen. Op bovengenoemde plaats 

komende, zijn ze misschien wat te digt aan de vaart gekomen, althans de nieuw opgezette wal stort in 

en zij met paard en wagen in de vaart. Die de paarden reed, redt zich op de paarden en de andere 
persoon baant zich een weg door het kleed van den wagen en beide komen er zonder ongelukken uit. 

Door bijkomende hulp worden ook de paarden en de wagen gered; maar de voorraad geraakt in het 

water, waarvan men heden nog een gedeelte heeft opgevischt. De schade aan de wagen, gereide van 

de paarden – dat men stuk moest snijden om ze te redden – en de levensmiddelen is nog al 
aanmerkelijk. ofschoon men het laatste bijna alles heeft terug gevonden, was hetzelve toch geheel 

doorweekt en geen leverancie-waar. 

- 6 Jan. Gisteren avond is hier wederom het volgende ongeluk voorgevallen. De paarden van T. de V. 

alhier geraken op hol. Twee personen, die achter op den wagen zitten – het was een open wagen – 
springen er af, terwijl de knecht op den wagen was blijven zitten en geen letsel had bekomen. De 

beide andere personen werden in bewusteloozen toestand op straat gevonden. Er wordt dadelijk 

geneeskundige hulp ingeroepen en zij in eenen wagen naar hunne woningen vervoerd. Hoe ’t met hen 

zal afloopen is nog moeijelijk te beoordeelen; de een is althans nog sprakeloos. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal, op Vrijdag den 14 Januarij aanstaande des avonds te 6 uur, 

ten huize van A. LUXWOLDA aldaar, ten verzoeke van den heer R. DE BLANK uit Oegstgeest c.s. in het 

openbaar verkoopen: 

EENE OVERDEKTE PRAAM, 
groot 53 tonnen, genaamd DE VROUW ADRIANA, met zeil en treil en opgoed, liggende te Smilde op de 

Scheepswerf van K. FERNHOUT. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. 


