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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 MAART 1875 
 

-vervolg van blad 1875i 

De voorzitter stelt voor om het reglement te wijzingen in dier voege: dat, gedurende den verboden 

tijd geene bezoekers in tapperijen mogen aanwezig zijn of zich daarin bevinden. In de tweede plaats 

is in het nieuwe politie-reglement niets opgenomen omtrent bouwvallige huizen. De opmerking 

wordt gemaakt dat Smilde oud wordt; de uiterlijke kenteekenen daarvan zijn zigtbaar. Er is geen 

straf aan de eigenaars van zulke perceelen op te leggen dan die het wetboek van het strafregt in art. 

471 bepaald. In het politie-reglement moet daarin worden voorzien en het moet eene bepaling 

inhouden, dat de eigenaars van bouwvallige huizen, na bekomen last van het dagelijksch bestuur, 

gehouden zullen zijn die af te breken en te sloopen en dat bij weigering hiervan genoemd bestuur dat 

zal doen bewerkstelligen. 

De heer Hoogerbrugge vraagt of ook een tijd van uitvoering bepaald is, waarop de voorzitter 

antwoordt te meenen, dat dit aan het dagelijksch bestuur moet worden overlaten. Immers, als het in 

dezen niet goed handelt staat het bloot aan de interpellatie van den Raad. 

De wijziging en ampliatie worden daarop vastgesteld. 

Nadat de heer J.H. Wind nog heeft voorgesteld om exemplaren van het politie-reglement te laten 

drukken, maar de voorzitter het wenschelijk acht hiermede te wachten tot de wijziging zijn 

geapprobeerd (waartoe wordt besloten), wordt de vergadering gesloten. 

---- 

(*) Dat briefje van den heer burgemeester van de Smilde, aan de redactie van deze courant 

geschreven is op verzoek van den Raad, geloven wij. 

Dat het in den geest van den Raad was, als in ’s burgemeesters schrijven geklaagd werd dat onze 

verslagen van zittingen van den Raad dikwerf onjuist waren - gelooven wij ook. 

Dat het in de bedoeling van den Raad was dat briefje te doen schrijven in den vorm en in den toon 

zooals de burgemeester het deed - gelooven wij niet. 

Daar nu de heer M.A. Hoogebrugge, zooals uit het bovenstaand verslag blijkt, eene motie van orde 

stelde, die met algemeene stemmen wed aangenomen, waarin de heer burgemeester dank wordt 

gezegd voor zijn schrijven, zou hij ons zeer verpligten met een antwoord op deze vraag: was vorm 

en toon van den burgemeesters brief in uw geest? 

Dat de heer burgemeester van de Smilde het geraden achtte openlijk te verklaren: “ik tel de aan- en 

opmerkingen over de zaak in kwestie door de Drentsche Courant gemaakt niet veel” verwondert ons 

niet. 

die zich, blijkens het bewuste briefje, tegenover anderen, op zulk een hoogte posteert en naar 

beneden ziet, vindt iemand, die daar staat, heel klein. 

Hij vergeet echter, dat de man die zoo laag staat en naar boven kijkt, misschien een stip ontdekt en 

wie daardoor wordt gerepresenteerd is wel te denken.      (REDACTIE.) 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 MAART 1875 
 
In de Vergadering van Heeren Verveeners is besloten: 

het GRAAFLOON voor 1875 te bepalen: 

op de MOLENWIJK f 6.30, 

op de ZEVEN BLOKKEN f 7.00. 

Voorts is besloten aan de Arbeiders geen ander dan Graafgereedschap uit te reiken, terwijl hun 

voor het gemis van ander Gereedschap 60 cent zal worden tegemoet gekomen. 

Smilde, 16 Maart 1875. 

De Veendirectie: 

C.H. DE JONGE. 

J.W. DE VRIES. 

A. BOXMA. 

H.P. SICKENS. 

Jb. HOOGERBRUGGE. 

 


