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+ Smilde, 25 Nov. Als een bewijs, dat bij den tegenwoordigen waterstand op de Molenwijk, de
onkosten, om van daar turf af te schepen, verbazend zijn, kunnen we berigten, dat in de verloopene
week van twee groote pramen, de onkosten hebben bedragen de enorme som van f 100, zege:
honderd gulden. Hoe schadelijk zulks voor schipper en veenbaas is, laat zich gemakkelijk begrijpen.
INGEZONDEN STUKKEN
Aan de Redactie van de Drentsche Courant.
Mijnheer!
Het ingesloten stuk aan de Provinciale Staten verzoek ik Ued. in zijn geheel op te nemen.
Uw dienaar,
M. Oldenhuis Gratama
Aan Heeren Provinciale Staten van Drenthe.
Mijne Heeren!
Ik las voor eenige dagen in de Drentsche Courant het verhandelde, ter laatste zitting der Provinciale
Staten van Drenthe; ik zag daarin ook behandeld, al ware het ook zijdelings, de treurige toestand der
Molenwijk, er werden toch aan de orde gesteld een paar adressen, houdende verzoek èn tot
toewijzing èn tot afwijzing van een aan het college van Provinciale Staten van Drenthe ingediende
aanvrage tot vergunning om water te mogen ophalen uit de Hoofdvaart naar de Molenwijk. Uit het
debat, hetwelk naar aanleiding van het aan de orde stellen dier adressen, tusschen enkele leden der
Provinciale Staten ontstond, vond ik aanleiding te kunnen denken, dat niet alle leden der Provinciale
Staten volledig bekend zijn, met al hetgeen vroeger en in den laatsten tijd tusschen de directie der
Oranjekanaalmaatschappij en de verveeners aan de Molenwijk te Smilde had plaats gevonden, eene
volledige en grondige kennis van al dat voorgevallene acht ik van groot belang, niet alleen voor
Provinciale Staten, om deze thans vigerende questie in haar waar licht te kunnen beschouwen, en te
beslissen, maar ook voor het publiek, opdat het publiek oordeele tusschen de directie der Drentsche
Oranjekanaalmaatschappij en de verveeners aan de Molenwijk, en beslisse, wier handelingen
aanspraak kunnen maken op den naam van billijkheid: ik heb daarom gemeend de volgende
mededeelingen te willen doen, ten einde zoo mogelijk mede te werken om deze zaak in een helder
licht te stellen.
Den 20sten Julij 1858 sloten de heeren C.W.E. Kijmmell, B. Jonker, P.J.L. Eekhout en J.A. Tonckens,
als gemagtigden van de overige verveeners aan de Molenwijk, een contract met de directie van de
Oranjekanaalmaatschappij, waarbij de directie dier maatschappij aan die verveeners toestond om
gratis het overtollige water van het Oranjekanaal af te voeren naar de Molenwijk, terwijl de
verveeners der Molenwijk, zonder eenige jaarlijksche retributie, enkel de kosten van de te maken
leidingssloot en het onderhoud daarvan moesten dragen, zonder meer.
Bij verschillende notarieele acten van den 5den November 1858, den 10den December 1858 en den
9den September1861, traden successivelijk alle eigenaren van veenen aan de Molenwijk gelegen, toe
tot een contract, dat hierin bestond, dat zij zich verbonden om ter bekostiging van het graven en
onderhouden der leidingssloot van uit het Oranjekanaal naar de Molenwijk, jaarlijks aan de
volmagten te betalen 50 cent van ieder gegraven dagwerk turf, terwijl bij diezelfde contracten de
eigenaren der bouw- en boschgronden aan de zuidoostzijde boven het schut van de Molenwijk
gelegen, tot stuur van kosten voor die waterleiding, zich verbonden 25 cent te betalen; langs die
waterleiding zoude de Molenwijk gratis, zonder daarvoor aan de Oranjekanaalmaatschappij eenige
retributie uit te keeren, volgens met de directie dier maatschappij gesloten contract, alsnu het
overtollige water van dat kanaal ontvangen.
De zaak was dus toen op eene vaste leest geschoeid: men besloot de waterleiding daar te stellen, men
besloot tot eene uitgave van plus minus f 7000, om in de Molenwijk het overtollige water van het
Oranjekanaal te krijgen, dat aan de verveeners aan de Molenwijk door de directie der
Oranjekanaalmaatschappij gratis was toegestaan bij contract van 28 Julij 1858.
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