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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 19 NOVEMBER 1868

INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 14 November.
Hoe nuttig het is, als men zich in de rekenkunde niet alleen de kennis van de geheelen, maar ook van de
onderdeelen (breuken) eigen maakt, bewijst het volgende feit. De landbouwer J.O. alhier, in optima forma
met de geheelen bekend, verkocht aan den slager N.M., mede alhier wonende, eene halve koe voor f 30,-.
Naar dien prijs, ’t geheele ad f 60,-, was het rund ruim betaald. De slager wierp echter een vischje uit en
ving een kabeljauw, die hem het teveel betaalde ruimschoots vergoedde. Men kwam nl. overeen, dat de
kooper al de nagelhouten en de verkooper daarentegen den geheelen kop, de vier pooten en het bloed zou
bekomen. Daar de eersten eene waarde van f 12,50 en de laatsten een van f 1,50 vertegenwoordigden, had
de kooper op de koopsom eene mindering van f 11,-, zoodat hem de halve koe, plus de hagelhouten, minus
de kop, vier pooten en het bloed, op f 19,- te staan kwam. ’t Kwam hier in de gebrokens, en waar dit
minder dan de helft goldt, ging het boven ’s verkoopers spheer. Dat de kans van verkooper om eenmaal als
mathematicus aan eene der rijks hoogere burgerscholen geplaatst te worden, klein is, geloven hier velen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 21 NOVEMBER 1868

INGEZONDEN STUKKEN
Aan de redactie der Drentsche Courant.
Bij de deliberatiën in de vergadering in de provinciale staten van Drenthe heb ik over het adres van J.
Joffers c.s. geen eigen oordeel uitgesproken; ik heb mij daarvan als bestuurslid onthouden; ik kon op dat
oogenblijk de zaak zelve niet eens beoordeelen; ik heb daarom niets gedaan dan te wijzen op den inhoud,
op de strekking van het adres; ik heb dit zeer voorzigtig gedaan door de woorden: “dat de portée van het
adres is, dat “de heeren Eekhout en Hoogerbrugge, die weinig verveenen, de belasting op den turf willen
leggen.”
En mij dunkt, die portée was nog al duidelijk. (Zie Bijblad Drentsche Ct. 10 Nov. 1868)
Hoe de heer P.J.L. Eekhout daarin eene onwaarheid kan zien, begrijp ik niet.
den Haag, 16 Nov. 1868
OLDENHUIS GRATAMA
Het heeft mij ontstemd, mij door den heer Mr. L.O. Gratama in de vergadering van de Prov. Staten van 5
Nov. onder de verveendertjes van de Molenwijk geklassificeerd te zien, maar de gevolgtrekking door ZEd.
daaruit genomen, alsof ik daarom had medegewerkt, om de belasting ongelijkmatig te laten drukken,
hiertegen teeken ik door deze openlijk protest aan.
Men kan klein, maar toch billijk zijn.
Smilde, 17 Nov. 1868
M.A. HOOGERBRUGGE

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 NOVEMBER 1868

INGEZONDEN STUKKEN
De heer Mr. L.O. Gratama geeft zeer naïef te kennen, zich niet te kunnen begrijpen, hoe door mij eene
onwaarheid is gezien in de door hem in de vergadering der provinciale staten van Drenthe gesproken
woorden en zegt nu, dat door hem geen eigen oordeel over het adres is uitgesproken, dat hij zich daarvan
als bestuurslid heeft onthouden en dat Zed. op dat oogenblik zelfs de zaak niet kon beoordeelen, dat uit
zuivere voorzigtigheid door hem de strekking van het adres is aangewezen en, mede uit voorzigtigheid,
een voorstel is gedaan, om, toegevende aan de strekking van het adres, het maximum van de belasting op
den turf te brengen op de helft van ’t geen door de meerderheid van stembevoegde ingelanden is
voorgesteld.
De grootste voorzigtigheid was echter, dat hij zijn eigen voorstel in de steek liet en zich buiten stemming
hield.
Hiermee sluit ik mijn schrijven over dat punt, als geheel voldaan met het antwoord van Mr. L.O. Gratama.
Smilde, 28 Nov. 1868
P.J.L. EEKHOUT

