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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 NOVEMBER 1888 
 
Smilde, 17 Nov. Menigeen is hier thans weder druk bezig met . . . . het rooien van aardappelen. Het 

blijkt echter, dat de hoop van hen, die meenden, dat de vorst nog niet diep zou zijn ingedrongen en 

nog maar weinig schade aangericht zou hebben, ijdel is geweest. Een groot deel der aardappelen is 

bevroren en gaat reeds tot verrotting over. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 20 NOVEMBER 1888 
 

Gebeurtenissen in Drenthe in het laatst van 1813 en begin van 1814. 

Te Smilde en te Leeghalen waren het de kozakken, die onrust stookten. Hier namen zij een paard 

mede van de wed. P. Smit, terwijl zij te Smilde de maire L. Feldderus f 50 afpersten, nadat deze 5 

wagens verschaft had voor de krijgsgevangenen en de gewonde gendarmes. 

In een huis op de Friesche Scheid hadden zij de bewoners een strop om de hals gedaan, hen deerlijk 

mishandeld en hun geld en horloges afgenomen. De ingezeten van het slechtste ras waren te Smilde 

onrustig, hetgeen de andere bewoners ongerust maakte. 

De onder-prefect sprak met den commandant der Russische troepen over deze feiten; deze beloofde 

een onderzoek in te stellen. Zoo noodig zoude een detachement kozakken te Smilde de rust komen 

bewaren. 
*Een ooggetuige schildert de kozakken af als een gebaarde, meest oude, zeer brutale en leelijk gekleede 

wezens. 

Wat dit laatste betreft wordt verzekerd, dat zij soms half naakt bij hun legerplaats rondliepen en dan “quasi” 

mantels droegen. Ook gaat het verhaal, dat zij veel van peper hielden en de kaarsen verslonden. Een van hen, 

die nooit zeep gezien had, moet zijn hospes naar dat lekkere witte goed gevraagd hebben, dat hij in zijn 

slaapkamer had gevonden. De man had de zeep opgegeten! 

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 de tapperijen en logementen. 

Art. 1 Onder de benaming van tapperijen worden verstaan alle localiteiten bedoeld in artt. 13 en 26 

der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97) zooals die is gewijzigd bij de wetten van 23 April 1884 

(Staatsblad no. 54) en 16 April 1885 (Staatsblad no. 78). 

Art. 2. Onder de benaming van logementen worden verstaan alle plaatsen, waarin  aan personen, niet 

tot de huishouding behoorende, tegen betaling nachtverblijf wordt verstrekt; op de plaatsen alwaar de 

tapperij tegelijk met het logement wordt gehouden, zijn de bepalingen omtrent beiden van 

toepassing. 

Door tappers worden verstaan zij die de tapperij, door logementhouders zij die het logement houden. 

Art. 3. De tapperijen moeten van des avonds 10 uur tot des morgens 5 uur voor het publiek gesloten 

zijn. 

Het is verboden aan iederen uitwonenden persoon, gedurende dien tijd, zich daarin op te houden. 

Art. 4. De tappers zijn verplicht, wanneer zich op het sluitingsuur uitwonende personen in hunne 

tapperij bevinden, die dadelijk te doen vertrekken en wanneer deze aan zijn verzoek geen gevolg 

geven, daarvan onmiddellijk aan de politiebeambten kennis te geven. 

Art. 5. De bepalingen van de beide voorgaande artikelen zijn niet toepasselijk op tapperijen, die 

tevens logement zijn, met betrekking tot de daarin nachtverblijfhoudende personen. 

Art. 6. Het is den tappers verboden zijn, sterken drank of likeuren te verstrekken of door anderen te 

laten verstrekken: 

1. aan personen waarvan zij weten dat zij door de eene of andere instelling van Weldadigheid worden 

bedeeld. 

2. aan de in dienst zijnde ondergeschikten bij de brandweer, tenzij met verlof van hunne superieuren. 

Art. 7. In de tapperijen mag voor het publiek geene gelegenheid tot dansen, kunstvertooning of ander 

openbare vermakelijkheid worden gegeven dan met schriftelijk toestemming van den Burgemeester. 

Art. 8. De tappers zijn verplicht om in hunne tapperijen op eene in het oog vallende plaats een afdruk 

of afschrift dezer verordening op te hangen, zoodat het gemakkelijk kan gelezen worden. 

Art. 9. Onverminderd de bepalingen deze verordening, blijft aan den Burgemeester de bevoegdheid 

overgelaten, om, onder zoodanige voorwaarden, als hij naar gelang van omstandigheden geraden zal 

oordeelen, schriftelijk vergunning te verleenen om de tapperijen, nà het voor sluiting voorgeschreven 

uur open te mogen houden; welke vergunning ten allen tijde desgevorderd  moet worden vertoond. 
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