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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 JUNIJ 1877 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 19 Junij. 

Mijnheer de redacteur! 

In no. 138 van uw geacht blad zie ik, dat S. Magnus alhier mijne mededeeling in no. 135 wil 

logenstraffen. Ik vind zulks vreemd, daar het feit toch bestaat, dat een hond van N. Magnus bij het 

ontspannen van de hondekar de dochter des huizes beet; dat de wond, daardoor veroorzaakt, nog al 

ernstig was, daar men geneeskundige hulp inriep, terwijl die wond moest gebrand worden en 

geneesmiddelen toegediend werden. De daadzaak van het bijten staat zelfs door het schrijven van S. 

Magnus vast, maar hij vermeldt, dat dit door een hond (ik onderstreep), niet door die zijns vader is 

geschied en dat is wèl het geval. 

N. Magnus is vleeschhouwer, gebruikt veeltijds, hetzij hij zelf of zijne zonen, een hondekar om 

zijne klanten van vleesch te voorzien en keert na afloop van zaken met zijn voertuig huiswaarts. Of 

nu N. Magnus dan wel een zijner zonen de hondekar heeft bereden, is hetzelfde. “Een hond heeft 

gebeten”, die uitdrukking  deugt niet in het schrijven van S.M., maar wel: de hond zijns vaders. Of 

schaamt zich de inzender, dat hij of zijn vader en broeder een hondekar gebruiken? Het is evenwel 

eene onomstootelijke waarheid, dat het meisje een opgezwollen hand verkreeg en veel pijn 

gevoelde bij dag en nacht, ’t geen zij zelve volmondig verklaard heeft. Dat de patiente weder aan de 

beterhand is, gun ik haar volgaarne en hoop dat onze wenschen, in no. 135 geuit, dat er 

strafbepalingen ten het rijden met hondekarren werden vastgesteld voor de veiligheid van menschen 

en rijtuigen op de wegen, worden in aanmerking genomen, opdat er geene verdere en ernstiger 

ongevallen door mogen geschieden.  Ik heb de eer te zijn: uw correspondent. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 JUNIJ 1877 
 
Smilde, 18 Junij. Tot klerk ter secretarie der gemeente Wolvega is benoemd de heer Harm Wind, 

volontair ter secretarie der gemeente alhier, op een salaris van f 300. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 JUNIJ 1877 
 

Klaver en Gras. 

SMILDE. 

Op Vrijdag 22 Junij 1877, 

des middags precies te 5 uur, ten huize van R.J. SCHUT te Smilde, publieke verkoop van  2 kampen 

KLAVER aan de Meesterswijk, aangekocht van J. V.D. VELDE; 1 kamp KLAVER aldaar in de 

vroegere Baggerij, en 2 kampen GRAS aan de Meesterswijk, ten verzoeke van den heer MOZES 

COHEN te Assen. 

Aanwijs doet A. SOER te Smilde.     Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 JUNIJ 1877 
 
Smilde, 20 Junij. Er circuleert hier bij de ingezetenen een adres aan den gemeenteraad, dat reeds 

van verscheidene handteekeningen is voorzien en inhoudende het verzoek, om het gebruik van 

honden tot trekdieren te verbieden. Daar in verscheidene andere gemeenten in dezen reeds is 

voorzien, hopen wij, in belang van het algemeen, ter voorkoming van ongelukken, dat het 

verzoekschrift bij de leden van den raad gunstig mag worden ontvangen. 

-Men deelt ons mede, dat door ’t bestuur van het Veenschap “de Zeven Blokken” pogingen worden 

aangewend, om tot afdoende regeling te geraken van de wijze waarop men zich van het overtollige 

water zal ontlasten. Aan den Minister van Justitie namelijk wordt vergunning gevraagd, om door 

Veenhuizen het water naar ’t kanaal te Haulerwijk te mogen leiden. Naar we met zekerheid 

vernemen wordt uit laatstgenoemde plaats dat verzoek ondersteund. 


