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Waar dergelijke bewijzen spreken, geloof ik M.H. het er bij te kunnen laten, en zal ieder van de
waarheid van mijn sustenu op dit punt moeten overtuigd zijn.
3e. Met veel verwondering heb ik in het bedoelde stuk iets nieuws gezien, en moest ik tot eene
vreemde conclusie komen: - en wel deze: dat het vroeger naar de Molenwijk afstroomend water nu de
wijken te Schoonoord vult: - maar ik doe dan deze vraag: hoe is zulks mogelijk, of loopt tegenwoordig
bij de heeren Meijer Cohen en Cie. het water naar boven? en tot die conclusie moet men komen: want
vroeger, zegt men in dat stuk, waren door de afstrooming van water naar de Molenwijk onze wijken
dikwijls onbevaarbaar, hieruit volgt, dat die wijken thans bij niet afstrooming uit een veel lager pand
naar de Molenwijk bevaarbaar zijn.
4e. Men vindt het vreemd, dat de belangen der Orvelter boeren zijn gehaald bij de Molenwijkskwestie: - dit is zoo vreemd niet, omdat de belangen der Orvelter boern naauw verbonden zijn aan de
Molenwijks-kwestie.
Ik vraag u toch, hebben de boeren te Westerbork, Orvelte, Zwiggelte, Hijken en Dwingelo ooit zulk
een overlast gehad van het water van het Oranjekanaal, dan sedert den tijd, dat het Oranjekanaal niet
meer naar de Molenwijk afstroomde. Sedert dien tijd werd de last voor die landeigenaren bijna
ondragelijk, sedert dien tijd kwamen er dan ook vele klagten dienaangaande bij het Provinciaal
Bestuur: - wilt gij nu nog vragen of die boeren geen belang hebben bij de Molenwijks-kwestie, moet ik
u dan verwijzen naar dit feit, dat reeds herhaalde malen door die klagende boeren aan het Provinciaal
Bestuur verzocht is om maatregelen te nemen, opdat het overtollige water van het Oranjekanaal naar
de Molenwijk kon afstroomen, en zij hunne hooilanden weder zouden kunnen gebruiken.
5e. Men beweert in dat stuk, dat eene veronderstelling, als zoude de Oranjekanaalmaatschappij in staat
zijn voor f 300 eene afgesproken verbintenis te schenden, eene ondenkbare zaak zoude zijn, maar ik
vraag ieder, die het kanaal met de werken dier Maatschappij, sluizen, bruggen, enz. slechts
oppervlakkig beschouwt, of hij niet volmondig zal moeten erkennen, dat f 300 voor die Maatschappij
geene verwerpelijk som is: - de aandoenlijkeheid daaromtrent in dat stuk voorkomende, zal menig
Drenthenaar een glimlach afpersen.
6e. Ik begrijp overigens niet goed hoe men die zaak, behalve uit het oogpunt van waarheid, ook nog uit
dat van kieschheid zou kunnen beschouwen.
Ten slotte: men zou de portée van het geheele artikel hierin kunnen zaamvatten: ’t is eene poging om
de wijze van concurrentie, zooals die uitgeoefend wordt door de verveeners te Schoonoord met
medehulp der Oranje-kanaalmaatschappij te verdedigen: - welke poging echter geheel is mislukt:
Ik blijf die wijze van concurrentie uitoefenen, even goed als de middelen om daartoe te geraken,
illoijaal noemen en nogmaals het geheele stuk, onderteekende door de heeren Meijer Cohen en Co.
nalezende, en lettende op de toon, waarin dat artikel geschreven is, en nagaande dat men ten slotte
door alle die phrases en insunatien, waarop ik hen niet heb willen voegen, mijn sustenu volstrekt niet
heeft om ver geredeneerd, komt bij mij onwillekeurig op, het spreekwoord: qui s’excuse s’accuse:
Zelfs zou ik kunnen gelooven, dat de heeren Meijer Cohen en Co. zeer goed begrijpen, dat de wijze
van concurrentie, waartoe zij medewerken, niet is loijaal: maar dat zij door dat stuk, waaronder zij
hunnen naam zetteden, zich zelven en anderen trachten diets te maken, dat hunne wijze van handelen
allezins te verdedigen is.
Ik neem hiermede afscheid van de heeren Meijer Cohen en Co. en van de verveeners te Schoonoord
en, als ik in den eenige, wiens naam ik aantref, dan schrijver mag vinden, is het mij tot een waar
genoegen van dezen te moeten verklaren: hij is beter dan zijn artikel.
Assen, 20 December 1871.
M. Oldenhuis Gratama,advocaat, secretaris van het veenschap:
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te Smilde.
Heden overleed onverwachts ons innig geliefd oudste dochtertje HIELKJE, in den aanvalligen leeftijd
van 3 jaren en 4 maanden.
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