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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 MEI 1871 
 
+ Smilde, 29 April. Gister had hier een algemeene vergadering plaats van ingelanden van het 

Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden”. Circa 120 stemmen waren vertegenwoordig. 

De voorzitter, de heer P.J.L. Eekhout, benoemde de heeren H.S. Gratama en M.A. Hoogerbrugge om 

de rekeningen over de jaren 1868 en 1869 op te nemen. Na eene geruime tusschenpoos bragt de 

commissie een breedvoerig rapport uit en concludeerde, om bovengenoemde rekeningen, zooals zij 

door het bestuur aan de vergaderingen waren voorgelegd, niet goed te keuren. Na belangrijke debatten 

werd met algemeene stemmen conform het voorstel der commissie besloten. 

Daarna las de secretaris, mr. M. Oldenhuis Gratama, een verzoek voor van L. Vennik, tot gedeeltelijke 

kwijtschelding van boeten voor het te laat opleveren van werk. Op voorstel van den heer 

Hoogerbrugge werd dit verzoek met algemeene stemmen gewezen van de hand. 

Na de behandeling van de punten op de agenda vroeg de heer Hoogerbrugge het woord, niet om een 

voorstel te doen, maar om ééne zaak, naar zijn bescheiden oordeel wel de overweging waard, het 

bestuur ten overweging ernstig aan te bevelen, en wel om als punt van behandeling voor eene 

volgende algemeene vergadering op de agenda te plaatsen: opheffing van het Veenschap “Molenwijk 

en Aanhoorigheden”, op grond dat, na de afwijzende beschikking door de Provinciale Staten op het 

verzoek om water uit de hoofdvaart te mogen opmalen en nu art. 2 van het reglement, voeding van de 

Molenwijk uit het Oranjekanaal, volgens het algemeen gerucht, niet uitgevoerd kan worden, het 

eigenlijke doel van het Veenschap niet bereikt kon worden, en niemand naar zijn oordeel genegen 

zoude zijn, groote lasten te blijven helpen dragen, waar geene lusten te verwachten waren. 

Daarna sloot de voorzitter de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 MEI 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

Het verslag voorkomende in uw blad van 1 Mei betreffende een vergadering van stemgeregtigde 

ingelanden in ’t veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden”, gehouden 28 April jl., zoude aanleiding 

kunnen geven tot verkeerde gevolgtrekkingen, door dat maar één gedeelte der waarheid is 

medegedeeld en onjuiste opgave gedaan. Voor zooveel mij betreft deel ik alzoo voorloopig mede, dat 

de vertegenwoordigd wordende stemmen, opgegeven als circa 120 bedragende, bedroegen 110  en 

daarvan door mij konden worden uitgebragt 58; dat ik mij volstrekt niet met het genomen besluit der 

vergadering heb vereenigd, maar ongezind was om alle aanwezige belangstellenden te overstemmen, 

zooals ik heb gemotiveerd. 

Smilde, 2 Mei 1871        P.J.L. Eekhout 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 MEI 1871 
 
+ Smilde, 4 mei. Dikwijls leest men berigten in de couranten van buitengewone lichaamskrachten op 

vergevorderden leeftijd. Wij kunnen deze berigten met een vermeerderen. Te dezer plaats woont eene 

Israëlitische weduwe van 86 jaren, die dagelijks bijlangs de huizen door den handel in haar onderhoud 

voorziet, soms met een pak op den rug van aanmerkelijke zwaarte. Zij is nog in ’t bezit van al hare 

zinnen en huist geheel alleen. De 2den dezer had ze ’t ongeluk in de hoofdvaart te vallen, maar werd 

gelukkig gered, en den volgende dag zag men haar reeds weer haar gewoon bedrijf uitoefenen. Het 

koude bad had haar geen hinder gedaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 8 MEI 1871 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

Met zekerheid kunne wij berigten, dat de pokkenlijder ten huize van den geneesheer Wijchgel weder 

is hersteld en dat de andere huisgenooten een volkomene gezondheid tot hiertoe genieten, zoodat de 

geneesheer weder zijne bezigheden gaat verrigten. 

Smilde den 6 Mei 1871        J. 


