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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 AUG. 1873 
 

Ingezonden stuk 

Eene goede toekomst wacht het Veenschap: ‘Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde. Zal die 

toekomst verwezenlijkt worden en zoodoende welvaart terugkeeren in een groot gedeelte der 

gemeente Smilde? 

Het Provinciaal Bestuur heeft het zijne gedaan om daartoe mede te werken; thans evenwel ligt het 

aan Ingelanden-Verveeners van dat Veenschap zelve om die betere toekomst te krijgen of niet en 

gelukt nu deze poging om het Veenschap uit zijn ongelukkige toestand op te heffen niet, zoo klage 

iemand op de Smilde daar weer over, ieder wijte het dan zich zelve. 

Eenigen tijd geleden reeds werd ’s Konings goedkeuring verleend op de aan het Veenschapsbestuur 

gegevene concessie tot opmaling van water uit de hoofdvaart naar de Molenwijk: voor eenige dagen 

keurden Gedeputeerde Staten van Drenthe het plan tot wateropmaling onder eenige reserves goed, 

met inachtneming waarvan thans door het bestuur kan worden overgegaan tot het uitbesteden van het 

opmalingswerktuig. 

Dit werktuig zal ongeveer f 7000 kosten en om die te krijgen heeft het bestuur eene leening geopend. 

Wordt die leening van f 7000 volteekend, dan krijgt de Molenwijk een voldoende waterstand; wordt 

ze niet volteekend, dan blijft de toestand zooals ze is, d.i. dat de Molenwijk onbevaarbaar en meer 

dan 3000 dagwerk turf onafgescheept blijft. 

Blijft dus nu, nu het van f 7000 afhangt, de toestand onveranderd, dan hebben Ingelanden en 

Verveeners zich zelve zulks te wijten en hebben zij het regt niet meer bij wien of welk collegie ook 

te klagen over de duizende guldens, die jaarlijks aan de Molenwijk verloren worden. 

Ik roep u daarom toe, ingezetenen van Smilde, spoedt u, vereend van zin, uw eigen belang 

begrijpende naar den heer Homan Kijmmell, waar gelegenheid is op de leening voor het Veenschap 

Molenwijk in te schrijven. 

Assen, 16 Aug. 1873. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, 

Secretaris van het Veenschap Mol. 

Correspondentie. 

Wij ontvangen stukken uit Smilde zoo van zijde van X. als tegen X., als antwoorden op artikelen in 

deze courant geplaatst naar aanleiding van het bekende protest van den Kerkeraad te Smilde. Deze 

stukken behelzen genoegzaam niets dan bittere persoonlijkheden, die het publiek geen belang 

kunnen inboezemen en welligt aanleiding zouden kunnen geven tot strafvervolging. Wij plaatsen dus 

geen van beide stukken, en, daar deze zaak genoegzaam is besproken, meenen wij de debatten in 

onze courant daarover te moeten sluiten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 AUG. 1873 
 

VELDVRUCHTEN. 

SMILDE. 

Op Woensdag 27 Augustus e.k., 

’s middags te 3 uur, in het logement van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van: 

9½ hectare (bunder) op stam staande BOEKWEIT. 

2½ kampen op stam staande AARDAPPELEN. 

1 kamp PAARDEBOONEN 

Alles ten verzoeke van de Erven G. HAVEMAN te Smilde. 

Tevens verkoop van 

een kamp PAARDEBOONEN aan de Jonkerswijk te Smilde, ten verzoek van Mr. J. OOSTING te Assen. 

Aanwijs te bekomen op Dingsdag 26 Augustus, ’s morgens te 7 uur, bij J. HAVEMAN te Smilde. 

Notaris Mr. H.  VAN LIER. 


