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+ Kloosterveen en Hijkersmilde, 7 Julij. 

Hedenavond  zes uur had er wederom eene openbare gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen 

plaats, onder leiding van den voorzitter den heer M.A. Hoogerbrugge. Aan de orde was: 1
e
. vaststelling van het 

reglement van orde voor de gecombineerde vergadering; 2
e
. benoeming van twee leden voor ‟t collegie in 

kwestieuze zaken; 3
e
. ingekomen stukken. Na opening stelde de voorzitter voor, punt 3 het eerst in behandeling 

te nemen. Tot de ingekomen stukken  behoorde: a. van den heer F. Brunsting, te kennen gevende dat hij zich de 

benoeming als notabel liet welgevallen en die betrekking dus aannam; b. van den heer S. Veenstra, dat hij, 

ofschoon zich zeer vereerd gevoelende door de benoeming tot lid der commissie van kwestieuze zaken, er voor 

bedankte; c. van den heer S. Smidt idem, idem. 

Nu  werd in behandeling genomen punt 1. Na eenige discussien werd besloten het reglement artikelsgewijs te 

behandelen. Art. 1  werd zonder wijziging aangenomen. In de volgende artikels werden meer of minder 

wijzigingen gebragt en eindelijk het geheele reglement met algemeene stemmen aangenomen. Wij hebben ons 

onthouden, uit vrees voor te breedvoerig te zullen worden, al die wijzigingen op te noemen. Wij zouden dan ook 

het geheele reglement, tot regt verstand dier wijzigingen, moeten opnemen. Punt 2 werd tot de volgende 

vergadering wegens het verstreken  uur uitgesteld. 

Nu verzocht de voorzitter van de collectanten der collecte, gedaan tot daarstelling eener betere verlichting in de 

kerk bij de avond-godsdienstoefening, eenige inlichting. Uit de gegeven inlichtingen bleek, dat er, èn door de 

collecte, èn door bijzondere giften buiten de collecte, eene som was zamengebragt van pl.m. f 290, zoodat men 

besloot die zaak te doen uitvoeren. Hierna sloot de voorzitter, vooral met hartelijke dankzegging aan de 

ontwerpers van het reglement van orde, de vergadering. 

INGEZONDEN STUKKEN. 

Aan alle eigenaren in ’t Veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden”. 

Het relaas, voorkomende in de Asser Courant van 5 Julij, betrekkelijk ‟t verhandelde op eene vergadering van 

stemgeregtigde ingelanden in ‟t veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden” op 4 Julij jl., geeft ons aanleiding ‟t 

volgende mede te deelen. 

De goedkeuring der notulen van een vroegere vergadering op 30 Mei jl. gehouden, was noodig, daar er bij 

sommigen twijfel bestond, of alstoen een voorloopige goedkeuring der rekening van 1868-1869 had plaats 

gehad. 

Op de vergadering van 30 Mei waren behalve ‟t bestuur tegenwoordig de heeren M.A. Hoogerbrugge, H.S. 

Gratama en af en toe nog 3 leden, van welke laatste maar één mede stemde bij de zaak in kwestie. 

De heeren Hoogerbrugge en Gratama beweerden dat de rekeningen niet voorloopig waren vastgesteld - ‟t 

bestuur was van een tegenovergesteld gevoelen. 

De notulen door den heer mr. M.O. Gratama als secretaris gehouden hielden in, dat in omvraag was gebragt het 

voorstel van de commissie (de heeren Gratama en Hoogerbrugge), “om de rekeningen van 1868-1869 niet goed 

te keuren”, zonder meer, welk voorstel was verworpen; terwijl de heeren leden van ‟t bestuur mr. J. Tonckens, B. 

Klinkers en de voorzitter verklaarden, dat in omvraag was gebragt bovengenoemd voorstel, maar als volgt 

geformuleerd: 

“dat bij aanneming van ‟t voorstel de rekeningen niet voorloopig werden goedgekeurd, en de vergadering daartoe 

moest verdaagd worden, en bij verwerping van ‟t voorstel de rekeningen voorloopig waren vastgesteld en ter 

goedkeuring aan Gedeputeerde Staten zouden worden opgezonden.” 

Hierover liep de kwestie - in dien verstande nog, dat de beide andere leden van ‟t bestuur J.W. de Vries en E.R. 

Homan verklaarden zich de woorden van ‟t voorstel niet te kunnen herinneren, maar de overtuiging hadden, dat 

er eene voorloopige goedkeuring had plaats gehad. 

Op de vergadering van 4 Julij zijn de notulen van den secretaris gehouden afgestemd en goedgekeurd de notulen 

met bijvoeging van „t geen er aan ontbrak. 

Hoe de stemgeregtigden er toe zijn gekomen om te stemmen over notulen van een vergadering welke niet door 

hen is bijgewoond, wordt door ons in ‟t midden gelaten, maar wij hebben reeds de overtuiging, dat vele der 

aanwezigen zijn misleid geworden. 

De houding van zich noemende beschaafde lieden blijft voor hunne rekening, en ‟t bestuur kon daardoor niet 

beleedigd zijn. 

Wij hopen dat ‟t collegie van Provinciale Staten in Drenthe aan ons verlangen voldoen zal en eene commissie 

instellen  tot onderzoek van al wat door en vanwege ons als bestuur van ‟t veenschap “Molenwijk en 

aanhoorigheden” is gedaan, opdat blijken moge aan wie de schuld is van den zeer slechten toestand van ons 

gemeenschappelijke eigendom (‟t veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden”). 

De leden van ‟t bestuur van ‟t veenschap “Molenwijk en aanhoorigheden”, 

P.J.L. Eekhout. 

R.L. Klinkers. 

7 Julij 1871.         J.W. de Vries. 

J. Tonckens. 

E.R. Homan. 


