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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 APRIL 1871 
 

RAADSVERGADERING 

Smilde, 31 Maart. De Voorzitter (de Burgemeester) opent de vergadering. Behalve de heer Wessemius 

zijn alle leden tegenwoordig. 

Na lezing der notulen van de vorige vergadering worden die gearresteerd. 

Wordt aan de orde gesteld: 

1
e
. De reclames tegen het door Burg. en Weth. voorloopig vastgesteld kohier van den hoofdelijke 

omslag voor dit jaar en vaststelling daarvan, welke behandeling daarvan geschiedt met gesloten 

deuren. 

2
e
. Het kohier der belasting op de honden van hetzelfde jaar. Na eenige discussiën hiervan maakt de 

heer Eekhout de opmerking, dat er weinig honden aangegeven zijn. Spreker is er van overtuigd, dat 

zelfs op verre na de in dezen belastingschuldigen niet aan hunne verpligting voldoen. 

De Voorzitter geeft dientengevolge den Raad in overweging, om aan Burg. en Weth. het maken van 

een suppletoir kohier op te dragen en het in behandeling zijnde primitieve vast te stellen, waartoe 

zonder verdere discussie besloten wordt. 

3
e
. Wordt behandeld een ontwerp-verordening van Burg. en Weth. tot heffing van begrafenisregten, 

die: 

a. alleen zullen worden geheven wanneer het de begraving betreft van iemand die buiten de gemeente 

is overleden, in welk geval van hen die voor de begraving van de overledene zorg draagt het volgende 

regt ten behoeve der gemeente zal worden geheven: voor het lijk van iemand van 12 jaren en 

daarboven f 2 en voor het lijk van een kind f 1; 

b. voor het uitsluitend regt om lijken in een bepaald graf te begraven wordt van hen die zulks 

verlangen geheven: 

voor een grafruimte op perk één f 5. 

voor een grafruimte op perk twee f 4. 

voor een grafruimte op perk drie f 3. 

voor een grafruimte op perk vier f 4. 

In omvraag gebragt wordt deze verordening met algemeene stemmen vastgesteld. 

4
e
. Nog wordt behandeld eene missive van het Burgerlijk Armbestuur houdende het verzoek tot 

goedkeuring van een door gemeld Bestuur genomen besluit tot overschrijving van posten dienst 1870, 

en waartoe zonder eenige discussie bij acclamatie besloten wordt. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 APRIL 1871 
 
+ Smilde, 5 April. Het collegie van kerkvoogden alhier heeft tot zijn voorzitter benoemd den heer M.A. 

Hoogerbrugge en tot secretaris den heer J. Roemer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 APRIL 1871 
 
+ Smilde, 9 April. Mogten we ons tot nu toe verheugen in het verschoond blijven van de op vele 

plaatsen heerschende pokken, helaas! ook hier zijn ze heden uitgebroken bij den schipper W.D. van 

Meppel, die hier met zijn schip ligt. De schipper zelf lijdt eraan. Men verneemt, dat er door de politie 

zooveel mogelijk middelen worden beraamd om de verspreiding tegen te gaan. 

+ Smilde, 10 April. Heden heeft hier eene stemming van nog vier ontbrekende notabelen plaats gehad. 

98 stemmen waren ingekomen, waaronder 2 in blanco. Daarvan verkregen de heeren: A. Spijkman 69, 

F. Strik 47, A. H. Naber 33, J. de Vries 32, P. Bosch 28, A. Haanstra 27, Joh. Jansen 23, C. de Jonge 

16 en O. Bruins 6 stemmen, terwijl nog eenige andere personen 4, 3 en 2 stemmen bekwamen. 

Bovendien ontvingen nog 10 verschillende personen elk ééne stem. Eerstgenoemde is alzoo verkozen, 

en moet over de zes volgende eene herstemming plaats hebben. Ook vernemen we dat de heer L. 

Kijmmell als notabel heeft bedankt. 


