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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 DECEMBER 1889 

 
7de Volkstelling. 

(Wet van 22 April 1879, Staatsblad no. 63) 

(Koninklijk besluit van 21 augustus 1889, Staatsblad no. 108) 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat dit jaar zal 

gehouden worden de 7de algemeene tienjaarlijksch volkstelling. 

Deze heeft ten doel de aanwijzing van allen die te middernacht tusschen 31 December 1889 en 1 

Januari 1890 hunne werkelijk woonplaats binnen Nederland hebben. 

Deze allen worden aangewezen, onverschillig of zij op genoemd tijdstip in hunne woning al dan niet 

aanwezig zijn. 

Ook worden aangewezen zij die, zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland te hebben, op 

genoemd tijdstip aldaar aanwezig zijn. 

Omtrent deze allen moeten de opgaven verstrekt worden, die gevraagd worden op kaarten, die 

tusschen 26 December 1889 en 1 Januari 1890 zullen worden rondbezorgd, en dadelijk na Nieuwjaar 

zullen worden teruggehaald. 

Door of voor ieder moet aan zijne woning worden ingevuld eene witte kaart (voor een man of 

jongen) of eene bruine kaart (voor een vrouw of meisje). 

Bovendien moet door of voor ieder aan de woning waar hij tijdelijk aanwezig is, ingevuld worden 

eene groene kaart (voor een tijdelijk aanwezigen man of jongen) of eene roode kaart (voor eene 

tijdelijke aanwezige vrouw of meisje). 

Het hoofd van ieder gezin of de bestuurder van iedere instelling, gebouw, gesticht of schip, waar de 

kaarten worden bezorgd, is verplicht voor de behoorlijke invulling zorg te dragen. 

Deze zorge er dus voor, dat aan den teller, wanneer hij de kaarten bezorgt, worde opgegeven 

hoeveel witte, bruine, groene of roode kaarten er in de woning noodig zijn. 

Overtreding van de voorschriften betreffende de volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van 

15 April 1886 (Staatsblad no. 64), gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete 

van ten hoogste honderd gulden. 

De nauwkeurige, door de volkstelling te verkrijgen kennis der bevolking is eene zaak van algemeen 

belang. Tot het verkrijgen dier kennis is noodig, dat alle vragen op elke kaart met de meest mogelijke 

nauwkeurigheid en volledigheid worden beantwoord. 

Op verzoek der Regeering noodigen Burgemeester en Wethouders allen met aandrang uit, door 

nauwkeurige en volledige invulling der kaarten tot het welslagen der volkstelling mede te werken. 

Smilde, 2 December 1889. 

Burgemeester en Wethouders voornd., M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 DECEMBER 1889 

 

Heden overleed, na een langdurig lijden, zacht en kalm, onze innig geliefde moeder 

MARGJE  SMIT, 

Wed. van WILLEM DE VRIES, in den ouderdom van 70 jaar en 3 maanden. 

Smilde, 3 December ’89. 

KLAAS DE VRIES en Echtgenoote. 

SMILDE. 

De Maandmarkt voor Schapen en Varkens 

zal gehouden worden op 

Dinsdag 10 December 1889. 

Smilde, 4 Nov. 1889.     De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 


