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Hierdoor werd het geld niet altijd op den verschijndag betaald, maar in het einde toch aangezuiverd,
waarschijnlijk door gemagtigden bij ’t tweede contract, wier namen niet aan het publiek bekend zijn
geworden. Het ligt echter voor de hand, dat dit de voornaamste verveeners van de Molenwijksche- en
Halerveenen zijn geweest. Hoe dit ook zijn moge de directie kreeg haar geld, al was het dan soms ook
wat later als zij het te eischen had, maar ook dat contract werd op 1 Januari 1871 wederom verbroken,
en namens de directie de leidingsloot uit het Oranjekanaal afgedamd.
Was het de heer mr. M. Oldenhuis Gratama tot hiertoe niet mogelijk de redenen te vinden, die de
Oranjekanaal-Maatschappij er toe bragten om van haar goed regt gebruik te maken, plotseling gaat er
een licht voor hem op en hij vindt de oorzaak in de “edele concurrentie en de loijale liberale
beginselen van de verveeners te Schoonoord.” Zij toch waren het die de Maatschappij f 1000 boden
tot behoud van het overtollige water, sluiten tot dat einde met haar een contract en laten nu dat water
stromen over de landen van Orvelte, Zwiggelte en Hijken. En met welk doel? Om de welvaart te
Smilde te dooden, gelijk ze gedaan hebben.
Verstokte booswichten, die verveeners van Schoonoord; ’t verwondert ons, dat de heer mr. M.O.G. ze
niet met de mannen van de Parijsche Commune gelijk stelt. Enkel uit zucht om de welvaart van de
Molenwijk te vernietigen offeren ze jaarlijks f 1000 op, of liever zij laten ze door verhooging van de
kanaalregten en de schippers betalen. Zonderling! de Maatschappij verhoogt de kanaalregten en heeft
daarvoor noodig de medewerking van de verveeners te Schoonoord!
“Behoefte aan het overtollige water hebben de verveeners te Schoonoord niet”, zegt de heer
Gratama, “het kan niet tot hen komen uit het tweede pand” enz.
Ten slotte wordt aan den heer mr. P. van der Veen, oud-lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, lid der Provinciale Staten van Drenthe en van de Gemeenteraad te Smilde, verweten, dat hij
aan zijne medeleden der Provinciale Staten geen meerdere opheldering in deze zaak heeft gegeven, en
niet onduidelijk geeft de heer mr. M.O.G. te kennen, dat de heer van der Veen zijn eigenbelang
daarbij op het oog heeft gehad, waarna hij den wensch uit, dat de Staten van Drenthe zoodanige
maartregelen in dezen mogen nemen, als waardoor welvaart en vertier op de Molenwijk en op de
Smilde terugkeeren.
Naar aanleiding van het vorenstaande stelt men zich de vraag, hoe dan toch de toestand van de
Molenwijk was voor het bestaan van de bekende waterleiding; terwijl men daarbij ook dient na te
gaan, welken invloed de afstrooming naar de Molenwijk op de verveening te Schoonoord uitoefent,
en dient bij de waardering daarvan niet voorbijgezien te worden, of de toestand der landen onder
Zwiggelte, Orvelte, Hijken enz. vóór het daarstellen der waterleiding beter was dan zij tegenwoordig
is.
Dat er ooit iemand gevonden zal worden, die de directie van de Oranjekanaal-Maatschappij
verdenken zal, dat zij, om f 300 te profiteren, eene aangegane verbindtenis zou schenden, daarvoor
staat zij te hoog in de schatting van de publieke opinie, dan dat elke poging van verdachtmaking in
dien zin niet met een medelijdend schouderophalen beantwoord zou worden.
Wij gelooven dat ieder, die eenigzins met den toestand der Molenwijk bekend is, zal moeten
toestemmen, dat die wijk in vroegere jaren steeds onbevaarbaar was of geen voldoende waterstand
had.
Die wijk, aanvang nemende bij de Veenhoop, ten Zuid-Oosten der Drentsche hoofdvaart, wordt door
middel van ’t Molenwijkschut op hooger peil gebragt en doorsnijdt het hoogere veengedeelte van de
Smilde, parallel loopende met de Hoofdvaart op een afstand van pl. m. 200 meter, tot aan den
Witterweg.
Het water dat alzoo uit de veenen op die wijk afstroomt wordt wederom door ’t Molenwijksche schut
op de Hoofdvaart gebragt. Dit waterverlies heeft men sedert jaren getracht uit de Hoofdvaart terug te
bekomen, maar alle pogingen daarvoor bij de Provinciale Staten van Drenthe aangewend, bleven
zonder gunstig gevolg, en wij gelooven, dat de verveeners aan de Molenwijk zich wel jaren zullen
herinneren, dat men droogvoets door de wijk kon wandelen.
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