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- vervolg van blad 1871z6 

De leidingssloot naar het Oranjekanaal was dan eindelijk gereed, en het water, wanneer het op het 

Oranjekanaal overbodig geoordeeld werd te zijn, stroomde door die leidingssloot naar de Molenwijk. 

Niet lang echter mogten de verveeners zich in dien toestand verheugen: reeds in 1862, toen de 

verveeners aan de Molenwijk, verkeerende in het denkbeeld, dat zij gratis het overtollige water uit het 

Oranjekanaal zouden ontvangen, zich daartoe een betrekkelijke groote uitgave hadden getroost om die 

waterleiding daar te stellen, toen pas dus die waterleiding gereed was, ja reeds in 1862, begon de 

directie van de Oranjekanaalmaatschappij te kennen geven dat zij niet langer dat overtollige water 

voor niets wilde verschaffen, ja men dreigde toen in 1862 aan zijde der Oranjekanaalmaatschappij met 

het digtmaken van den duiker der leidingssloot, zoo niet tusschen volmagten der verveeners en de 

directie eenige overeenkomst werd gesloten omtrent eenige  te betalen retributie voor het afstroomen 

van het overtollige water naar de Molenwijk. 

Zoo was de toestand in 1862 ’s herfts voor de verveeners aan de Molenwijk zeer zeker niet aangenaam 

te onaangenamer, omdat zij, met het oog om gratis het overtollige water te ontvangen, de kosten 

hadden gemaakt om de leidingssloot te graven en annexe kunstwerken te maken, terwijl zij nu, nu de 

leidingssloot pas gereed was, reeds om eene jaarlijksche retributie werden lastig gevallen: - de 

verveeners aan de Molenwijk gevoelden zich toen te moede evenals iemand, die vergunning heeft 

bekomen om gratis in een huis te wonen, mits hij het geheel hernieuwe en herstelle, en, als de 

herstellingen en vernieuwingen alle nu door hem op zijne eigen kosten zijn voltooid, de eigenaar van 

het huis zegt, vriend gij zult mij nu evenwel jaarlijks eene zekere huur betalen. 

De directie van de Oranjekanaalmaatschappij bleef echter op het vaststellen eener jaarlijksche 

retributie aandringen, en eindelijk moesten dan ook de volmagten der verveeners toegeven, en zij 

sloten alstoen met de directie van de Oranjekanaalmaatschappij eene nieuwe overeenkomst, en wel 

den 12den December 1863, waarbij bepaald werd, dat de verveeners aan de Molenwijk voor ontvangst 

van het overtollige water van het Oranjekanaal een jaarlijksche retributie zouden betalen van f 700. 

De volmagten van de verveeners aan de Molenwijk trachten vervolgens weder een contract in de 

wereld te brengen, waarbij de verveeners zich onderling zouden verbinden om, behalve de kosten van 

onderhoud en oprigting der waterleiding, waartoe ze zich verbonden hadden, nog bovendien bij 

omslag aan de Oranjekanaalmaatschappij te betalen eene jaarlijksche retributie van f 700. 

Zulks mogt echter aan de volmagten niet gelukken: de verveeners wilden niet toetreden tot een 

zoodanig contract: zeggende, dat de op de voorwaarde van gratis het water te zullen ontvangen de 

waterleiding hadden aangelegd, en nu, nu de waterleiding gereed was, daarvoor geen geld wilden 

geven: ziedaar dus de toestand der volmagten hoogst moeijelijk, ze hadden zich verbonden om 

jaarlijks aan de Oranjekanaalmaatschappij te geven f 700, maar de hadden geen middel om ze van de 

verveeners te innen. 

Deze toestand, waarin de volmagten door eigen toedoen der Oranjekanaalmaatschappij geraakt waren, 

bragt dan ook van zelve mede, dat de inning dier f 700, hoogst moeielijk werd, daar men niet bij 

magte was een enkel middel van contrainte aan te wenden: ’t gevolg hiervan was, dat de jaarlijksche 

retributie niet altijd precies op den verschijndag door de directie der Oranjekanaalmaatschappij werd 

ontvangen, zulks geschiedde somtijds wel iets later, maar heeft echter steeds plaats gevonden. 

Deze toestand en verhouding, al waren die soms door eenige vertraagde betaling der jaarlijksche 

retributie eenigzins gespannen, bleven voortduren tot het afgeloopen jaar: toen werd door de 

Oranjekanaalmaatschappij, (wat evenwel niet aan de regte personen plaats vond, maar voor de 

verveeners aan de Molenwijk hetzelfde effect had) het contract van de watertoevoer opgezegd, en met 

1
e
 Januarij 1871 namens de directie dier maatschappij de leidingssloot van uit het Oranjekanaal naar 

de Molenwijk afgedamd. 
- vervolg op blad 1871z8 

 


