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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 14 DECEMBER 1888 
 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 9 November 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op het houden van Honden. 

Art. 1. De eigenaars of houders zijn verplicht, onverminderd het bepaalde bij het wetboek van 

strafrecht, de honden, die door de Burgemeester en Wethouders gevaarlijk worden geacht of waarover 

klachten worden gedaan van wege aanschieten of poging tot bijten, op hunnen last onmiddellijk vast 

te leggen of hen door het dragen van een muilkorf onschadelijk te maken. 

Bij verzuim hiervan worden de honden gedood. 

Art. 2. Gevaarlijke honden, die des nachts zonder muilkorf, opzicht of geleide op den openbaren weg 

worden aangetroffen, worden gedood. 

Art. 3. Honden, die een voertuig trekken, moeten door het dragen van een muilkorf onschadelijk zijn 

gemaakt. 

Art. 4. Het is een ieder verboden, op Zon- en algemeen erkende Christelijke Feestdagen, plaats te 

nemen op een met honden bespannen voertuig, voor zoover daarin niet is voorzien bij de wet van 1 

Maart 1815 (Staatsblad no. 21). 

Art. 5. Geen met honden bespannen voertuig mag bestuurd worden door iemand beneden de zestien 

jaren. 

Art. 6. Het is verboden aan bestuurders van voertuigen met honden bespannen om daarnevens of 

daarbij losloopende honden te hebben, tenzij achter het voertuig vastgebonden of vastgehouden. 

Art. 7. Buiten de gevallen voorzien in art. 3 der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad no. 110) kunnnen 

Burgemeester en Wethouders, zoo dikwerf als zij het noodig oordeelen, bevelen, dat alle honden voor 

ten hoogste drie maanden vastgehouden of door het dragen van een muilkorf onschadelijk worden 

gemaakt. 

De honden, die gedurende dien tijd losloopen, worden gedood. 

Art. 8. De muilkorven in deze verordenig bedoeld, moeten overeenkomen met het model dat door de 

Hooge Regeering is vastgesteld op grond der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad no. 110). 

Art. 9. De overtreding van de bepalingen dezer verordening wordt gestraft met eene boete van ten 

hoogste f 3.- 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 9 November 1888. 

De Voorzitter:(get.) M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris:(get.) S. KOOGER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 15 DECEMBER 1888 
 
Smilde, 14 Dec. Gisteravond trad ds. Houwing van Havelte in de afdeeling “Smilde” van den Ned. 

Protestantenbond als spreker op voor een talrijk publiek. In zijne inleiding wees spreker er op, hoe 

door velen, ook door dezulken, die den bijbel verwerpen, woorden uit dien bijbel worden aangehaald 

en hoe menige daaraan ontleende uitdrukking burgerrecht heeft verkregen. 

Eene van die uitdrukkingen is te vinden in Exod. 26 : 2 en 3. 

De Joden, zwervende in de woestijn, denken met smachtend verlangen terug aan het verlaten Egypte. 

Die miskenning van het heden, gepaard aan verheerlijking van het voorheen, kenmerkte steeds den 

mensch en kenmerkt hem nog. 

Te betreuren is die karaktertrek gewis, wijl ze leidt tot verlamming der geestkracht. 

Toch moeten we vooruit en hebben niet het oor te leenen aan de stem van hen, die ons toeroepen: niet 

te ver. Waar gaan we heen? Naar ’t land, dat God ons wijzen zal. Terugzien naar ’t verleden getuigt te 

vaak van ongeloof; het getuigt van twijfel aan de zedelijke wereldorde. 

Met het grootste genoegen en de meeste aandacht werd de heer H. aangehoord. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 DECEMBER 1888 
 

Veeboeldag te Smilde. 

Op Dinsdag 18 December a.s., 

des middags 12 uur, in het Logement “De oude Veenhoop’ te Smilde, zullen, ten verzoek van H.C. 

HATZMANN en H. HATZMANN te Smilde, publiek worden verkocht: 

10 Koeien (kalf en guste) en 25 Varkens. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 


