
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 22  OCTOBER 1833 

 
IN NAAM DES KONINGS 

VERKOOPING ter rolle van geregtelijke uitwinning, bij de regtbank van eersten aanleg, zitting 

houdende te Assen, van 
1

e
 Een HUIS, gequoteerd met nr. 173, SCHUURTJE en annexe HOF staande en gelegen te Smilde 

aan de zuid-oostkant van de hoofdvaart van Assen naar Meppel; zwettende ten noord-westen aan 

den weg bijlangs gemelde hoofdvaart, ten zuid-oosten aan den grond van IJwe Nuis, ten zuid-

westen aan den weg bijlangs dit perceel en ten noord-oosten aan de erven van Jacob Klaassens 
Buiter en Annegien Jam. 

2
e
 Een kamp LANDS, zijnde weiland, groot plus minus zeventig roeden, gelegen te Smilde; 

zwettende ten noord-oosten aan Gerrit Spier, ten zuid-oosten aan Oost Haveman, ten zuid-westen 
aan Reinder de Jonge en de weduwe en erven Mr. Lucas Oldenhuis Kijmmell en ten noord-westen 

aan de weduwe en erven van Hendrik Timmer. 

3
e
 Een kamp LANDS, zijnde bouwland, gelegen te Smilde; zwettende ten noord-oosten en zuid-

oosten aan Gerrit Spier, ten zuid-westen aan Pieter de Vries en ten noord-westen aan de 
gearresteerde partij hierna genoemd, groot plus minus één half bunder. 

4
e
 Een kamp WEIDELAND, gelegen te Smilde, groot plus minus één bunder: gezwet ten noord-

oosten aan Gerrit Spier, ten zuid-oosten en ten zuid-westen aan Pieter de Vries en ten noord-
westen aan Reinder de Jonge. 

5
e
 Een stuk BOUWLAND, gelegen te Smilde, groot plus minus vijf-en-zeventig roeden; zwettende 

ten zuid-oosten aan het volgende perceel, ten noord-westen aan Ruurt Blomsma, ten zuid-westen 
aan Cornelis Ruurts Blomsma en ten noord-oosten aan de wijke; wordende de gemelde vijf 

perceelen door de natenoemene gearresteerde partij bewoond en gebruikt. 

6
e
 Een stuk ONDERGROND, VELDGROND en een akkertje toegemaakte GROND, groot ongeveer één 

en een-tweede bunder; zwettende ten zuid-oosten aan het volgende perceel, ten zuid-westen aan  
Cornelis Ruurts Blomsma en anderen , ten noord-oosten aan de Wijke en ten noord-westen aan het 

vorige perceel; wordende het stuk Onder- en Veldgrond door de gearresteerde partij en het 

akkertje toegemaakte grond door Albert Oorlog, arbeider te Smilde, in hure gebruikt. 
7

e
 Een stuk GROENLAND en BOUWGROND of TOEGEMAAKTE GROND, groot plus minus twee-en-

veertig roeden; gezwet ten noord-oosten aan de wijke, ten noord-westen aan het vorige perceel, 

ten zuid-westen en zuid-oosten aan Cornelis Ruurts Blomsma en IJwe Nuis; wordende het 
Groenland door de gearresteerde partij en het Bouwland of toegemaakte grond door Wicher 

Koops, Verwer en Glazenmaker te Smilde, in hure, gebruikt; zijnde de zeven hierboven 

omschrevene perceelen staande en gelegen te Smilde, kanton en arrondissement Assen, provincie 

Drenthe. 
Gearresteerd, als vast goed, ten laste van OOST HAVEMAN, Veenbaas, wonende te Smilde, ter 

requisitie van den heer Mr. MICHAEL SCHUKKING, openbaar Notaris, residerende en wonende te 

Assen, welke tot zijnen Procureur heeft gesteld Mr. HENDRIK VOS, wonende te Assen, aan de 
vaart, bij proces-verbaal van den twintigsten September 1800 drie-en-dertig, waarvan dienzelfden 

dag afschrift is gelaten aan den fungerenden Griffier bij het Vredegeregt van het kanton Assen, 

den heer GERRIT SLUIS, en aan den Burgemeester der Gemeente Smilde, den heer COENRAAD 

WOLTER ELLENTS KIJMMELL LZ.; welke het origineel arrest hebben gevisiteerd; zijnde hetzelve 
geregistreerd te Assen den volgende dag, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen, 

den drie-en-twintigsten September daaraanvolgende, alsmede ter griffie der gemelde regtbank te 

Assen, den acht-en-twintigsten dierzelfde maand. 
De eerste afkondiging der memorie van lasten zal plaats hebben op maandag den dertigsten 

December 1800 drie-en-dertig, des voormiddags te half elf uren, ter rolle der regtbank voornoemd. 

Assen, den October 1833                                                                                      H. VOS 
                                                                                                                              Procureur 

 


