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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30  DEC. 1873 
 

Ingezonden stuk. 

Den heer Mr. M. OLDENHUIS GRATAMA, 

Secretaris-boekhouder van het  

Veenschap “Molenwijk” c.a., te Assen. 

WelEd.Geb. Heer ! 

Ik ben u zeer erkentelijk voor uwen goede raad: “dat, indien men in het openbaar wil klagen, men in 

de eerste plaats zorgen moet, dat de feiten, waarop men steunt, waar zijn.” 

Ik ben zelfs dankbaar, want goede raad ontvangt men zoo zeldzaam van een regtsgeleerde gratis. 

Doch ik zoude oordeelen, dat die raad evenzeer in het oog moet worden gehouden, indien men in het 

openbaar feiten tot leugens wil maken, gelijk gij in uw schrijven van 27 Dec. poogt te doen. 

De redactie geef ik de vrijheid mijn naam aan u bekend te maken en ik ben bereid voor u waar te 

maken, hetgeen gij voor leugens aan den man tracht te brengen. 

Het ligt niet in mijne bedoeling courantgeschrijf uit te lokken, maar om slechts het bestuur van den 

“Molenwijk” c.a. uit haar winterslaap te wekken en, ware het mij mogelijk, het op te wekken, om de 

handen aan het werk te slaan, teneinde dit stoomgemaal (een halve maatregel) in een afdoende 

maatregel te verwisselen. 

Courantgeschrijf, mijnheer, zal ons niet redden, maar  

Eerst handen in de beurs, vervolgens aan het werk, 

Dat is wat ons hier redt en ons belang versterkt. 

Smilde, 28 Dec. 1873. 

Een ingelande. 

 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SMILDE roepen bij dezen op: sollicitanten naar de betrekking 

van 

Secretaris 
dier gemeente. 

Jaarwedde f 500. 

Sollicitatie-stukken in te zenden vóór 15 Januarij 1874. 

Burgermeester en Wethouders voornoemd, 

N.E. SERVATIUS, L.-Burg. 

VAN BEIJMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 31  DEC. 1873 
 
In de gehoudene VERGADERING van  

Timmerlieden te Smilde 

is besloten hunne loonen met 1 cent per uur te verhoogen, wegens de hooge en nog steeds 

stijgende prijzen der producten. 

Namens het Bestuur, 

J.A.L. STAP, Secr. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29  DEC. 1873 
 

Ingezonden stuk. 

Aan de ingelande van het Veenschap: “Molenwijk”,  

schrijver van het ingezonden stukje in de courant van 25 December 1873. 

Ik wil u een raad geven: als gij in ’t openbaar klagen wilt, moet  gij in de eerste plaats zorgen, dat de 

feiten, waarop gij uwe klagt steunt, waar zijn. 

Onwaar toch is het, dat de machine aan het Molenwijksvallaat in de laatste dagen dag en nacht heeft 

gewerkt. Onwaar is het, dat de waterstand op de Molenwijk eenige centimeters is gedaald. 

Iemand, die met onware feiten voor den dag komt, verdient geene meerdere beantwoording. 

Assen 27 Dec. 1873.       M. OLDENHUIS GRATAMA. 

 

 


