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IN NAAM DES KONINGS 

Op maandag den 11 Mei 1846, des voordemiddags te 10 uren, zal, ter teregtzitting van de Arrondissements-Regtbank 
te Assen, in het Paleis van Justitie aldaar, aan den meestbiedenden en hoogstafmijnenden worden verkocht en 

toegewezen: 

1e. Een perceel ONDERGROND of DALLEN, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der 

Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 46, groot 2 bunders, 13 roeden en 70 ellen; hebbende een belastbaar 

inkomen, wegens ongebouwde eigendommen van f.1,07. 

2e Een perceel ONDERGROND of DALLEN, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen legger der Gemeente Smilde 

kadastraal bekend in Sectie I, no. 47, groot 68 roeden en 10 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens 

ongebouwde eigendommen, van f.0,34. 

3e Een perceel BOUWLAND, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde 

bekend in Sectie I, no. 48, groot 3 bunders, 62 roeden en 30 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens 

ongebouwde eigendommen, van f.10,49. 

4e een perceel BOUWLAND, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde 
bekend in Sectie I, no. 49, groot 95 roeden en 40 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde 

eigendommen, van f.6,68. 

5e. Een TUIN, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie 

I, no. 50, groot 10 roeden en 10 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van 

f.2,43. 

6e. En HUIS, staande en gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend 

in Sectie I, no. 51, groot 1 roede en 41 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, 

van f.0,34 en wegens gebouwde eigendommen van f.15,00. 

7e. Een TUIN, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie 

I, no. 52, groot 14 roeden en 60 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van 

f.3,50. 
8e. Een HUIS, staande en gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde 

bekend in Sectie I, no. 53, groot 1 roede en 56 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde 

eigendommen, van f.0,37 en wegens gebouwde eigendommen, van f.6,00. 

Alle welke goederen thans gedeeltelijk zijn ontgonnen en in éénen opstrek liggen te Smilde aan de noordwestzijde 

der Hoofdvaart, en uitmakende eene gewone Smildinger Veenplaats, en wel plaats ZES, derde blok, zwettende ten 

zuidoosten aan gemelde Hoofdvaart of de weg, ten zuidwesten H. Roemer, ten noordwesten de dwarswijk en ten 

noordoosten den arrestant J.L. Dijkstra.  

Deze verkoop geschiedt ten laste van: 

1e. Hendrik Pomper, Veenbaas te Smilde, als kind en erfgenaam van zijne ouders wijlen Albert Pomper en Eltien 

Hendriks Westerhof, in leven ehelieden gewoond hebbende en overleden te Smilde, de eerste den 21 Januarij 1840 en 

de tweede den 6 September 1835; 

2e. Jan Lucas Wolters, Landbouwer te Smilde, als vader en voogd over zijne minderjarige dochter Marchien Jans 
Wolters, bij wijlen zijne overledene vrouw Eltien Pomper in echte verwekt; 

3e. Jan Lucas Wolters voornoemd en Zijna Pomper, ehelieden te Smilde, de man om zijne vrouw te autoriseeren en 

te adsisteeren, en de vrouw door haren man geautoriseerd; 

4e. Henderica Adolfs Olijve, weduwe wijlen Anne Pomper, als moeder en wettige voogdesse, en Jacob Zwiers, 

Verveener te Smilde, als medevoogd, ehelieden, de man om de vrouw te autoriseeren en te adsisteeren, en de vrouw 

door haren man geautoriseerd en geadsisteerd, over Adolf Pomper en Hendrik Pomper, minderjarige kinderen door 

Henderica Adolfs Olijve voornoemd, bij wijlen Anne Pomper, in echte overwonnen; 

5e Aaltje Pomper, zonder bijzonder beroep, en Arend Hoogeveen, Schipper en ehelieden; verblijf houdende aan 

boord van hun schip, doch domicilie hebbende te Meppel, de man om zijn vrouw in regten te autoriseeren en te 

adsisteeren en de vrouw door haren man geautoriseerd en geadsisteerd: zijnde de geëxecuteerden sub no. 2,3,4,5 en 

6; wijlen Eltien Pomper, Zijna Pomper, Aaltje Pomper, Kornelia Pomper, en de minderjarigen Adolf Pomper en 
Hendrik Pomper, kinderen en erfgenamen van wijlen Anne Pomper, eersten man van Henderica Adolfs Olijve, welke 

Anne Pomper was kind en erfgenaam van zijne ouders, wijlen Albert Pomper en Eltien Hendriks Westerhof, 

bovengenoemd, en, door de repudiatie van hunne vroegere medeërfgenamen Albertien Pomper, gehuwd aan Jacobus 

Seuninga, Eltien Pomper, gehuwd aan Jan van der Veen, Aaltien Pomper, gehuwd aan Albert Touwen, en Grietien 

Pomper, gehuwd aan Hendricus Blomberg, thans te zamen de eenige erfgenamen van hunner Ouders, Grootouders 

en Overgrootouders Albert Pomper en Eltien Hendriks Westerhof, gewoond hebbende en overleden te Smilde. En 

tegen en onder Zijna Pomper, ehevrouw van Jan  Lucas Wolters, Landbouwer te Smilde, als derde bezitster. 

Ten verzoeke van Jan Lebbes Dijkstra, Veenbaas, wonende te Hauwelerwijke, onder Haule, Grietenij 

Ooststellingwerf, Kanton Oldeberkoop, provincie Vriesland, domicilie kiezende te Assen, ten kantore van Mr. Lucas 

Oldenhuis Gratama, procureur bij de Arrondissements-Regtbank te Assen, wondende te Assen aan de Heerewal, no. 

96, die in dezen als zoodanig voor de Executant zal occuperen en den verkoop bij geregtelijke uitwinning van het 

voormelde onroerend goed, gearresteerd bij geregistreerd proces-verbaal van den deurwaarder Jan Haak, van den 18 
Februarij 1800 zes en veertig, overgeschreven ten Kantore van Hijpotheken te Assen den 21 Februarij 1846, deel 57, 

no. 107, folio 169, des voordemiddags te tien uren, in zijnen naam ter teregtzitting van de Arrondissement-Regtbank 

voornoemd zal vervolgen. 

Assen                                                                                                        Namens de Arrestant 

23 Maart 1846                                                                                   Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA 


