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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 19 JANUARI 1889 

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

zijne vergadering van 9 November is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op den aard en duur der persoonlijke diensten. 

Art. 1. De gevallen waarin de inwoners tot het doen van persoonlijke diensten kunnen worden 

opgeroepen zijn: 

a. brand of gevaar daarvan; 

b. handhaving der openbare orde; 

c. versperringen van wegen en wateren. 

Art. 2. De aard der diensten bestaat, onverminderd de ter zake bestaande plaatselijk verordeningen, in 

het verschaffen van den benodigden bijstand. 

Art. 3. De duur der diensten mag voor ieder die daartoe, volgens art. 4, verplicht is, niet langen dan 

twee achtereenvolgende uren duren. 

Art. 4. Ieder mannelijk inwoner tusschen de 20 en 55 jaren oud, is tot vervulling der diensten in art. 1 

vermeld, verplicht. 

Behoorlijk bewezen ziekte, hinderlijke lichaamsgebreken en wettige redenen van afwezigheid, alles 

ter beoordeeling der daartoe bevoegde macht, verschoonen van de diensten, indien, terstond nà de 

aanzegging, van verhindering wordt kennis gegeven aan den Burgemeester. 

Art. 5. Plaatsvervanging of afkoop van de diensten is toegelaten, uitgezonderd voor die tot 

handhaving der openbare orde. 

Art. 6. De plaatsvervangers moeten den in art. 4 bepaalde ouderdom bezitten, geene hinderlijke 

lichaamsgebreken hebben en van een goed gedrag zijn, alles ter beoordeeling van de macht, bij dat 

artikel aangeduid. 

Art. 7. De oproeping tot de diensten geschiedt door trommelslag of door aanzegging namens den 

Burgemeester. 

Ieder is verplicht dadelijk aan de oproeping te gehoorzamen en zich te begeven naar de aangewezen 

plaats, of, bij gebreken van eenige aanwijzing, naar het Gemeentehuis. 

Art. 8. De weigering der diensten, opgenoemd in art. 1 letters b en c, wordt gestraft met eene boete 

van ten hoogste f 25.- 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 9 November 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 16den 

November 1888 no. 45, in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 28sten November 1888. 

Burgemeester en Wethouders van Smilde: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 21 JANUARI 1889 

 
Smilde – Nationale Militie. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het 

Inschrijvingsregister voor de lichting der Nationale Militie van 1889 en de daaruit opgemaakte 

Alphabetische Naamlijst, overeenkomstig artikel 26 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 

72) van en met Maandag den 21sten tot en met Dinsdag den 29sten dezer maand ter Secretarie der 

gemeente voor elk ter lezing zullen liggen, en dat gedurende dien tijd tegen het Register en de Lijst 

bezwaar kan worden ingebracht bij den Commissaris des Konings in de Provincie. 

De bezwaren worden ingediend door middel van een verzoekschrift op ongezegeld papier, 

onderteekend door hem, die ze inbrengt. 

Deze bezorgt het bij den Burgemeester der gemeente en erlangt daarvan bewijs. 

Smilde, 19 Jan. 1889.       De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 


