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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 MEI 1865 
 
+ Smilde, 3 Mei. Heden nacht, ongeveer half 1 uur werd een zoon van den smid H. Boer wakker en zag, 

dat het buitengewoon licht was in huis was. De andere huisgenooten roepende, ontdekte men, dat er 

brand was in het hout, aanwezig op de helling van den scheepstimmerman M. Fernhout. Deze werd 

dadelijk opgeklopt, aan de hellingbel getrokken, de buren geroepen en met vereende kracht was men de 

brand spoedig meester, was hij evenwel een half uur later ontdekt geworden, dan zouden de gevolgen 

allernoodlottigst zijn geweest. Eenige pramen, waaronder een bijna afgewerkte nieuwe, het hout en wie 

weet hoe veel huizen zouden dan eene prooi der vlammen zijn geworden. Gelukkig ook, dat er 

volkomen windstilte was, want de brand is ontstaan in de nabijheid can eene praam, die zoo heet was, 

dat het pik begon te smelten. Intusschen is er misschien nog wel voor honderd gulden schade aan hout 

verbrand en hebben twee hellingknechten, wier gereedschappen ook zijn verbrand, elk mogelijk ook nog 

wel 10 à 12 gulden schade geleden. ’t Kan zijn, dat er daags te voren vuur uit eene pijp in zaagmeel is 

gevallen, waardoor de brand is ontstaan, dat evenwel niet zeker is. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 MEI 1865 
 
+ Smilde, 10 mei. Terwijl H. Wesseling heden achtermiddag op de Jonkerswijk met de paarden aan het 

werk was, zag hij, dat er een vrij erge onweersbui opkwam. Voorzigtigheidshalve spant hij de paarden 

voor den wagen weg en hield ze bij de teugels vast. Op eens begint het geweldig te hagelen, de paarden 

schrikken, springen beide in de wijk en scheuren Wesseling mede. Gelukkig wordt dit onheil door 

anderen gezien, die dadelijk toeschieten, om te helpen en met vereende krachten slaagt men er eindelijk, 

na veel moeite, in, om W. en de paarden weer uit het water te krijgen. Was er niet spoedig hulp geweest, 

dan had W. waarschijnlijk zijn dood in het water gevonden. Men zegt, dat niet minder dan 15 ruiten in 

een huis stuk geslagen zijn. 

Heden morgen behaagt het den vrijmagtigen Heere door den dood ons te ontrukken, onze zeer geliefde 

vader en behuwd-vader JAN IJWES NUIS, in den ouderdom van twee en zeventig jaren en 5 maanden; en 

ofschoon dit een gezegende ouderdom mag worden genoemd, zoo is het voor ons te smartelijk, wijl hij 

aan de gevolgen eener wonde overleed, die zoo zeer onvoorziens en onverwachts hem trof. ’t Lenigt 

echter zeer onze smart, dat wij zekeren hoop mogen koesteren, dat hij in zaliger gewesten zijne eeuwige 

rust gevonden heeft. 

Smilde den 11 Mei 1865      namens Broeders en Zuster, 

         GAUKE NUIS 

Op Maandag 15 Mei 1865, ’s nademiddags 2 uur, zullen ten huize van R. J. SCHUT te Smilde, bij de van 

Liersbrug, publiek worden verkocht: 

ALLE DE 

BAKKERSGEREEDSCHAPPEN, 

vroeger gebruikt door den Bakker STEENBERGEN, waaronder 2 TROGGEN, 1 BUILKIST, 1 RIJSKIST en 12 

PLATEN: voorts eenige HUISMEUBELEN als : TAFELS, STOELEN enz. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 MEI 1865 
 
+ Smilde, 16 Mei. Hoopte men onlangs hier weldra van de pokken bevrijd te zullen zijn, het tegendeel 

moeten we helaas! ondervinden. Ook zijn ze te Hoogersmilde, alwaar men er tot nog toe van verschoond 

was gebleven, uitgebroken, en wel in een huisgezin waar vele kinderen zijn niet alleen, maar wiens 

naaste buren ook alle ook veel kinderen hebben, zoodat men ook daar voorspoedige verspreiding vreest. 


