
 

 

blad 1871z8 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 1871 
 

- vervolg van blad 1871z7 

Ziedaar de toestand op 1
e
 Januarij 1871, en men zal natuurlijk vragen, hoe kwam toch de directie der 

Oranjekanaalmaatschappij tot die opzegging, hoe kwam de directie eener zoo en état de décadance zijnde 

maatschappij tot het wegwerpen eener jaarlijksche retributie van f 700: ik antwoord hierop: de 

verveeners te Schoonoord, vervuld met edelen concurrentieijver en loyale liberale beginselen, hadden 

met de directie van de Oranjekanaalmaatschappij een contract gesloten, en dat was de reden van die 

opzegging en de gevolgen van dien: dat contract hield niets anders in, dan dat de verveeners te 

Schoonoord aan de directie der Oranjekanaalmaatschappij zouden betalen f 1000; terwijl de directie zich 

verbond voor die duizend gulden geen water meer naar de Molenwijk af te stroomen: zoodanig contract 

sloten de verveeners te Schoonoord met de loyale directie der Oranjekanaalmaatschappij: ieder zou 

vragen, hadden de verveeners te Schoonoord dan misschien dat overtollige water, dat vroeger naar de 

Molenwijk afstroomde, werkelijk zelf noodig; ik antwoord hierop neen, want het kon zelfs niet tot hen 

komen uit het tweede pand, tenzij men een stoomgemaal oprigtte, en dat zal dan toch voor de 

Oranjekanaalmaatschappij zijn een chateau en Espagne: - neen, de verveeners te Schoonoord sloten dat 

contract om de verveening aan de Molenwijk te dooden, zooals ze gedaan hebben, en om de welvaart aan 

de Smilde te doen verdwijnen, gelijk ze is verdwenen, en daartoe, daartoe werkte de directie der 

Oranjekanaalmaatschappij mede: de conclusie waartoe ik kom, de handelingen dier directie en dier 

verveeners beschouwende, laat ik aan den lezer over: - ik wensch evenwel nog mede te deelen, dat de 

verveeners te Schoonoord die f 1000, die zij aan de directie der Oranjekanaalmaatschappij moeten 

betalen, vinden door met medeweten en goedkeuring dier directie hooger sluisgeld te doen heffen dan 

bepaald: - ’t is te hopen, dat Heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe aan eene dergelijke 

eigendunkelijke onregtmatige handeling voor goed een einde zullen maken: de verveeners te Schoonoord 

betalen dus eigentlijk die jaarlijksche retributie van f 1000 niet, maar eigentlijk de schippers. 

Bij de lezing van het omtrent den toestand der Molenwijk ter vergadering der Provinciale Staten 

verhandelde, heeft het mij verwonderd, dat de Heer Mr. P. van der Veen, lid der Staten, aan zijne 

medeleden geene meerdere opheldering heeft gegeven omtrent dat contract tusschen de verveeners van 

Schoonoord en de directie der Oranjekanaalmaatschappij, ja daarmede bijna geheel onbekend scheen te 

zijn, terwijl de heer van der Veen dat contract als verveener te Schoonoord met de directie der 

Oranjekanaalmaatschappij mede heeft gesloten; hoewel ik echter niet weet, wie het geteekend heeft, 

ZEd. of een zijner twee compagnons, of alle drie: ik wil ook de vraag niet stellen in hoeverre de Heer 

van der Veen, door zoodoende mede te werken aan den achteruitgang der Smilde, zijn eed heeft 

geschonden door ZEd. afgelegd bij de aanvaarding zijner betrekking als lid van den raad der gemeente 

Smilde (art. 39 Gemeentewet): dit overwege hij zelve. 

Ik meen door deze mededeelingen den toestand der Molenwijk in het ware licht geplaatst te hebben, en 

voeg er nog bij, dat, doordien het overtollige water nu niet meer uit het Oranjekanaal naar de Molenwijk 

wordt afgevoerd, de laag gelegene landen te Orvelte, Zwiggelte en Hijken onderloopen, en de 

landbouwende stand daardoor groot nadeel ondervindt; terwijl ik den wensch uit, dat de Staten van 

Drenthe zoodanige maatregelen in dezen mogen nemen, waardoor welvaart en vertier op de Molenwijk 

en op de Smilde terugkeeren. 

Assen, 23 November 1871. 

M. Oldenhuis Gratama, 

Advocaat, Secretaris van het Veenschap: 

     Molenwijk en aanhoorigheden. 

 


