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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1868 
 

Veenschap: “Molenwijk en aanhoorigheden“ te Smilde, 

AANBESTEDING 
op Woensdag den 25 November 1868, des voormiddags van 12 uur, ten huize van den Logementhouder 

J.H. WIND te Smilde, van: 

 Het bouwen van eene IJZEREN KLAPBRUG over de Molenwijk te Smilde en het 

 opruimen der daar bestaande houten klapbrug. 

Bestek en voorwaarden zijn op franco aanvrage à f-,30 te bekomen bij den Heer Secretaris van het 

Veenschap te Assen, terwijl beide met de teekening ter inzage liggen ten huize van aanbesteding. 

Aanwijs in loco Zaturdag bevorens, des namiddags te 2 uur. 

      Namens het bestuur van bovengemeld Veenschap 

       P.J.L. EEKHOUT, voorzitter 

       Mr. M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 NOVEMBER 1868 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Bij de discussiën in de jongste vergadering van de provinciale staten van Drenthe is mijn naam genoemd 

en zijn toespelingen gemaakt op mijne handelingen, waarmede de waarheid is te kort gedaan of onjuiste 

voorgesteld, waardoor ik mij verpligt reken, dies betreffende een paar te regt wijzingen openbaar te 

maken. 

Mr. L. O. Gratama heeft gezegd, dat de portée van een adres (welk adres, één dag voor de opening van 

de staten-vergadering bij gedeputeerde staten bezorgd, mij geheel onbekend is) is, dat de heeren Eekhout 

en Hoogerbrugge, die weinig verveenen, de belasting op den turf willen hebben. 

Nu is het juist de heer Eekhout, die den meesten turf voor zijn hoofd in ’t Veenschap “Molenwijk en 

aanhoorigheden” graaft, ruim 150 dagwerken meer dan dengene, die na hem ’t meeste graaft. Overigens 

heeft hij verreweg het meeste graafbaar veen in dat veenschap, welligt meer dan alle andere 

veeneigenaren gezamentlijk. 

De staat, van ’t geen door elke verveener in 1868 is geveend, is door ’t bestuur van ’t veenschap aan 

gedeputeerde staten overlegd. 

De heer Mr. L.O. Gratama is lid van dat bestuur en zijn zoon secretaris. Waarom alzoo die onwaarheid 

gezegd? 

Mr. J. Oostingh heeft gezegd, dat de grondwettige bepaling van het stemregt in de laatste vergadering 

van stemgeregtigde ingelanden is geschonden, doordat één persoon (en dat was ondergeteekende) meer 

dan 1/3 der stemmen in die vergadering had uitgebragt. 

De heer Oostingh had daar moeten bijvoegen, dat zulks het gevolg daarvan was,  dat een vierde der 

stemgeregtigden niet was opgekomen. 

Art. 20 van ’t reglement op verveening in Drenthe schrijft voor, dat niemand voor meer dan een derde in 

een veenschap stemgeregtigd mag zijn. Ik ben maar voor een vierde stemgeregtigd. 

Wordt dat art. 20 uitgelegd volgens Mr. J. Oostingh, dan zoude ik wel eens willen weten, hoe dat in 

practijk moest gebragt worden, b.v. bij eene verkiezing. 

Smilde, 11 November 1868        P.J.L. EEKHOUT 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 NOVEMBER 1868 
 
+ Smilde, 17 Nov. Eene weduwe alhier ontdekte, dat haar schapen op zekere avond buitengewoon 

roerig waren. Zij gaat onderzoeken en ziet, dat twee personen zich verwijderen, een schaap 

medenemende. Dadelijk roept zij haar hond en stuurt dien er op los, waarop het schaap wordt losgelaten 

en de weduwe hetzelve bij de overigen terugbrengt. Men zegt, dat zij van het gebeurde aangifte heeft 

gedaan en dat de politie alle pogingen aanwendt, om de daders te ontdekken, ’t geen, naar we meenen, 

haar nog niet is gelukt. 


