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- vervolg van blad 1871z17

ik heb dit nimmer beweerd: ik zeg alleen dat het sluiten van dat contract is illoijaal, en zulks houdt ik
vol; verbeeldt u, de heeren Meijer Cohen en Co. noemen het eene loijale wijze van handelen, een
loijale wijze van concurreren, wanneer een koopman in manufacturen, de middelen, waardoor een
concurrent zijne goederen tracht te expediëren, stremt of onmogelijk maakt die te gebruiken, en hem
op die wijze geheel zijn bestaan ontneemt. De handelwijze van dien koopman noemen de heeren Meier
en Co. loijaal: - de concurrentie, niet ten doel hebbende om met elkander te wedijveren in deugd en
prijs der producten, maar om elkander te dooden, om elkanders welvaart geheel en al te vernietigen,
gelijk de verveeners te Schoonoord de verveening en welvaart aan de Molenwijk hebben gedood,
zoodanige concurrentie noemen de heeren Meijer Cohen en Co. eene loijale, de middelen om daartoe
te geraken, noemen zij loijale middelen: - ik betreur het dat in deze eeuw van vooruitgang, er nog
menschen worden gevonden, die dergelijke stellingen verdedigen, ja zich niet ontzien om dergelijke,
met alle vooruitgang en met alle zedelijkheid strijdende beginselen publiek in een dagblad te
verkondigen: - voorwaar daartoe hoort een moed, die gelukkig menig koopman zal moeten bekennen
niet te bezitten.
Ik wil er met op wijzen, dat ook dergelijke manier van concurreren geheel is in strijd met de regelen
der staathuishoudkunde: het zou toch alles af stuiten op het koude materialisme van de heeren Meijer
Cohen & Co., gaarne zou ik daarbij stilstaan, wanneer ik schreef tegenover iemand, die evenals ik een
warm voorstander was van concurrentie, uitgeoefend op loijale liberale wijze, niet om te dooden, maar
om te concurreren.
Ik wensch nog eenige opmerkingen in het midden te brengen omtrent het bedoelde stuk:
1e. Het is mij niet regt duidelijk of ik met een of meer onderteekenaars te doen heb: in het begin toch
van het stuk lees ik! “acht ik mij als een der voornaamste veeneigenaren, enz.” Ziet dit op de
onderteekenaars Meijer & Co. dan had er moeten staan, achten wij ons: - op de heeren Meijer Cohen &
Co. slaat dus zulks niet, en ik vraag, wie is dan de voorname veeneigenaar, die ongevraagd, midden in
een stuk, onderteekend door de heeren Meijer Cohen & Co.zijn oordeel uitbrengt: - wie is die
onbekende grootheid, aan wien namens mij een afdruk van de open brief bezorgd werd: - de heeren
Meijer Cohen & Co. ze zijn het niet, want dan had er moeten staan bij ons: Hierbij komt nog, dat in ’t begin van ’t stuk gesproken wordt van andere veeneigenaars te Schoonoord:
- dergelijke verwarring is natuurlijk niet bevorderlijk voor de duidelijkheid van het geschrevene: In ’t eind van ’t stuk zien wij die verschillende personen gezamentlijk optreden als verdedigers:
A. van de directie der Oranjekanaalmaatschappij: maar ik voor mij geloof niet, dat de heeren uitermate
gediend zullen zijn met eene dergelijke handige? verdediging: in het door mij bedoelde stuk wordt gezegd:
“dat de directie van ’t Oranjekanaal eindelijk heeft ingezien, dat zij voortdurend geen water aan de
Molenwijk kon blijven geven, omdat deze al meer en meer begon te verslinden, naarmate het
wijkennet zich in de Halerveenen zich uitbreidde.”
Hieruit volgt, dat tot aan de laatste opzage, die geschiedde tegen Januarij 1871, de directie der
Oranjekanaalmaatschappij steeds de Molenwijk water gaf naarmate die wijk het water verslond.
Neen M.H. de directie der Oranjekanaalmaatschappij zorgde beter voor de belangen der verveeners te
Schoonoord: - de Molenwijk heeft nimmer van het Oranjekanaal zooveel water ontvangen, als ze kon
gebruiken, als ze verslond, neen de directie heeft zulks haar niet versterkt, de lof aan de directie
daarvoor toegezwaaid, waarop, al was het waar, zij niet gesteld zou zijn, komt haar niet toe.
De Molenwijk, ze had ook geen regt op zooveel water, als ze verslond: ze had alleen regt volgens
contract op het overtollige water op het Oranjekanaal: en ik kan u de verzekering geven, dat van wege
de directie der Oranjekanaalmaatschappij steeds groote zorge werd aangewend, dat de Molenwijk niets
meer dan het overtollige water ontving.
-vervolg op blad 1871z19

