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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 31 OCTOBER 1882

Smilde, 29 Oct. In de hedenavond gehouden vergadering van den kerkeraad der Israëlitische
gemeente alhier werd tot lid van het dagelijksch bestuur gekozen de heer J. Cohen, om met 1
Januarij 1883 in functie te treden, en tot lid van het armbestuur de heer M. Zadoks. Tevens is de
begrooting dier gemeente voor het dienstjaar 1883 vastgesteld.
Ingezonden stuk.
Veenschap? Molenwijk en aanhoorigheden te Smilde.
In het voorjaar heeft de Hooge Raad der Nederlanden bij vonnis beslist, dat veenschappen, als in
strijd met de Grondwet, geen regt van bestaan hebben; daar nu hierdoor geacht moet worden, dat die
veenschappen er nooit geweest zijn, zou men moeten aannemen, dat die zoogenaamde
veenschapsbesturen in dit vonnis, door de hoogste regtscollegie in ons land gewezen, behoorden te
berusten; dit blijkt evenwel niet het geval te zijn met eenige personen, die gronden hebben liggen in
het regtens nimmer bestaan hebbende “Veenschap Molenwijk en aanhoorigheden te Smilde”, die
zich steeds als bestuur blijven betitelen, blijkens bekendmakingen, welke van tijd tot tijd geplaatst
worden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, behelzende dat rekeningen en begrootingen
ter lezing liggen en welke personen bovendien zelfs aanslagbiljetten doen rondbrengen.
Een van de voornaamste pligten van ieder staatsburger zal nu zijn: onderwerping aan de wetten en de
regterlijke uitspraken; daarom komt die handelwijze van het zoogenaamde Veenschapsbestuur aan
vele ingelanden uiterst vreemd voor. Er ligt iets uittartends in, te meer daar in de
Novembervergadering van de Provinciale Staten der provincie Drenthe het oprigten van
waterschappen in behandeling zal komen. Of nu in de te maken reglementen voor die waterschappen
de bepaling zal worden opgenomen, dat de daden gepleegd en de uitgaven gedaan door
zoogenaamde Veenschapsbesturen worden goedgekeurd, met andere woorden: daaraan eene
terugwerkende kracht zal worden verleend, zal de tijd moeten leeren en ook of die bepaling volgens
de wetten en in regten bestaanbaar zal blijken.
Eenige bezitters van gronden op de Molenwijk te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 NOVEMBER 1882

Smilde, 30 Oct. Naar men verneemt, heeft de heer M.A. Hoogerbrugge zijne herbenoeming tot lid
van het bestuur van het veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden” niet aangenomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 NOVEMBER 1882

Op Zaturdag 4 Nov. 1882,
des avonds 6 uur, zullen, ten huize van HENDRIKUS ENGB. DE VRIES over de Norgervaart, voor Dr. H.
HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN te Assen, worden verhuurd:
3 kampen Land
achter A. KASIMIER bij de Norgervaart en 1 kamp LAND bij L. POOL op het Witterholt over de van
Liersbrug. Aanwijs door L. POOL voormeld.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 3 NOVEMBER 1882

VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
Laatste ZITDAG voor betaling, omslagen GROND en TURF, op Vrijdag 3 November 1882, bij de
Wed. HOMAN.

