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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 NOVEMBER 1888 
 

 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente 

in zijne vergadering van 20 October 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op het verkoopen, vervoeren of voorhanden hebben van sommige waren. 

Art. 1. Het is verboden vleesch, visch, gevogelte of andere waren, hoe ook genaamd, blijkbaar 

bedorven of om eenige andere reden schadelijk voor de gezondheid zijnde, te verkoopen, te koop te 

stellen, in winkels of bergplaatsen aanwezig te hebben, of te vervoeren. 

Art. 2 Ieder verkooper van de in het vorige artikel bedoelde waren is verplicht al wat hij  daarvan in 

zijn huis, zijne slacht- of bewaarplaats, bergplaats of winkel aanwezig heeft, op aanvrage aan de 

politie te vertoonen en de keuring daarvan toe te laten. 

Bij vervoer is een ieder daartoe verplicht. 

Art. 3. Wegens bederf afgekeurde eetwaren moeten terstond onder toezicht van de politie op de 

daartoe door haar aan te wijzen plaats worden begraven. 

Art. 4. Het op openbare plaatsen of in winkels verkoopen, te koop stellen en aanwezig hebben van 

eet- of drinkwaren, welke door Burgemeester en Wethouders, bij openbare aankondiging, met name 

zullen zijn aangewezen als schadelijk voor de gezondheid, is verboden. 

Art. 5. Het roggebrood dat de bakkers en broodverkoopers voorhanden hebben of verkoopen, als uit 

zuiver ongebuild en onvermengd roggemeel zamengesteld, moet tot aanduiding daarvan zijn gemerkt 

met de letters R. B. 

Art. 6 Alle roggebrooden bij bakkers en broodverkoopers voorhanden en een gewicht van vijf 

hectogram (ons) en meer houdende, moeten zijn gewaarmerkt met de eerste letters van den naam en 

voornaam van den bakker en met een cijfer overeenkomende met het gewicht dat het brood inhoudt. 

Art. 7. Wanneer de in de twee voorafgaande artikelen bedoelde merken, letters, namen of cijfers, niet 

of niet duidelijk op de voorgeschreven voorwerpen zijn aangebracht, worden ze beschouwd als niet 

aanwezig en zal het betrekkelijk artikel geacht worden overtreden te zijn. 

Art. 8. De bakkers en broodverkoopers moeten in hunne winkels steeds voorhanden hebben eene 

schaal en voldoende gewichten, om te worden gebezigd tot het onderzoeken van ’t gewicht, zoodra 

het door den kooper of op last van den Burgemeester gevorderd wordt. 

Art. 9 De overtreding van de bepalingen dezer verordening wordt gestraft als volgt: 

die van de artt. 1 tot en met 7 met eene boete van ten hoogste f 25, en 

die van art. 8 met eene boete van ten hoogste f 2.-. 

Art. 10. Op Burgemeester en Wethouders, op den Burgemeester, de gemeente-veldwachters en de 

beambten van ’s Rijks politie in de gemeente woonachtig, wordt de last verstrekt om ieder zooveel 

hem aangaat, ter verzekering van de nakoming der in deze verordening opgenomen bepalingen en 

voorschriften, vervat in de artt. 1, 2, 4, 5, 6 en 8, de woningen en alle andere gebouwen der 

ingezetenen, huns ondanks binnen te treden, volgens de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853 

(Staatsblad no. 83). 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 20 October 1888. 

De Voorzitter: 

(get.) M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris: 

(get.) S. KOOGER. 

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe, volgens hun bericht van den 2den 

November 1888 no. 27, in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 15den November 1888. 

Burgemeester en Wethouders van Smilde: 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

Burgemeester. 

S. KOOGER, 

Secretaris. 

 

 Smilde, 17 Nov. Hedenmorgen reeds vroeg wapperde van alle openbare gebouwen de driekleur of 

oranjevlag, ter dankbare herinnering aan het feit van Nêerlands verlossing op 17 Nov. 1813. 

-De burgemeester maakte van de zeldzame gelegenheid, dat het beroemde kunstmuseum en 

panorama van mejuff. de wed. C. van Laaten zich in deze gemeente bevond, gebruik, om de kinderen 

der vijf scholen uit te noodigen, voor zijne rekening genoemd museum te gaan bezichtigen. 


