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INGEZONDEN STUKKEN
EEN AFGELUISTERD GESPREK
tusschen twee Verveeners aan de Smilde.
Wel Piet, dat is een drukte aan de Smilde.
Een drukte Coen, meent gij met de hertaxatie van den turf, of van de arbeiders, die om werk of om geld
vooruit vragen?
Wel neen Piet, dat er zooveel adressen ter teekening in de gemeente zijn rondgezonden, als één aan de
Gedeputeerde Staten en twee aan den Minister van Financiën.
Neen, Coen! daar weet ik niets van; maar zeg eens, dat aan de Gedeputeerde Staten, is dat niet het
verzoek, om de vervallen bruggen en draaijen in de Smilde in orde te krijgen? dan wil ik er ook nog op
teekenen, als ’t niet te laat is.
Dat is de bedoeling niet, Piet, maar hebt gij dan de Courant van den 25 Februarij niet gelezen? daar
stond het in zijn geheel in.
Ach, jongen! Ik lees de Courant gewoonlijk 8 à 10 dagen later; ik ben nog van het regte Drentsche ras,
ik haast mij langzaam.
Nu Piet! als gij het eens hooren wil, luister dan, dan zal ik het u eens voorlezen.
(Coen leest …..)
Nou begrijp ik het als: ’t Is over het nieuwe tarief; de adressanten maken de Gedeputeerde Staten met
de koopconditiën van 1771 bekend.
Om den drommel niet, Piet; zij vertellen die heeren, dat zij tegen die conditiën hebben gehandeld, en
als zij daar niet van terugkomen, zij in regten zullen worden vervolgd.
Maar Coen! zouden dan die groote heeren wederregtelijk doen.
Nu Piet, wij zitten hier vrij; maar tegen jou gezeid, dan wordt het zeer bewijfeld; men vermoedt, dat het
egoïsme ook die vergaderzaal is binnengedrongen.
Maar Coen! duid het mij niet ten kwade, dan deugt het stuk niet; er gaat nu een licht voor mij op; gij zijt
een Jozef voor mij; nu versta ik den droom, die onlangs in de Courant heeft gestaan.
Hoe zoo, Piet?
Wel, herinnert gij u dan niet, Coen, dat, daar Pluto als magthebbende, de Veenen als de
vertegenwoordigers der Smildiger veenen, de belanghebbende op een klein getal na, als de slaafsche
onderdanen van Pluto nederbogen en Justitia (de godin der geregtigheid) als de raadgeefster in
voorkwamen en hoe de laatste aan dat kleine getal aanried, om zich te wapenen met schilden, waarop
gegraveerd stond: regt tegen magt.
Maar Piet, gij zegt zoo spoedig, dat stuk deugt niet; maar dat is spoediger gezegd dan bewezen.
Neen Coen, dat is niet moeijelijk, dit stuk heeft even de smaak als aardappels zonder zout; de
adressanten hadden zich aan den raad van de godin moeten houden, zij hadden protest tegen het tarief
moeten aanteekenen en de bescherming der hoogere autoriteiten moeten inroepen; nu is ’t geld en tijd
verspillen.
Maar Piet, zijn er dan nog hoogere magten dan de Gedeputeerden?
Wel zeker, Coen! men heeft de Eerste en de Tweede Kamer, de Minister en bovenal de Koning!
Je spreekt daar van Minister, wie is er tegenwoordig Minister van Binnenlandsche Zaken, Piet?
Wel, Thorbecke, Coen, maar niet slechts in naam, maar ook met der daad; altijd is het de man van de
vooruitgang; ik ben zeker, als Drenthe eens in ’t geluk mogt deelen, gelijk in ’t algeloopen jaar
Overijssel en andere provinciën, en hij kwam hier en verleende audiëntie, dat er in korten tijd
verandering in Drenthe zoude plaats hebben, en indien hij één dag aan de Smilde vertoefde, o
verwaarloosde communicatie! uw einde was nabij, en gij reeds vervallen bruggen, draaijen, of wiens val
elk oogenblik te voorzien is, het uur van uwe herschepping was geslagen; de belangen van velen zouden
spoedig is alle opzigten meer worden behartigd en aan menige willekeurige handeling zoude spoedig
een einde komen.
Dan zullen die twee andere adressen zeker beter zijn, Piet, want die zijn aan den Minister.
Ja, Coen, dat weet ik niet, uithoofde ik met het doel niet bekend ben.
De een, Piet, heeft ten doel uitstel van betaling aangaande de accijns op den turf.
Ik vrees Coen, dat de Minister aan dat oor doof zal zijn, daar de spreuk: “zalig zijn de bezitters”, daar
vooral in toepassing wordt gebragt; en de andere, Piet, wat wil die?
Niet anders dan dat het Z.Exc. moge behagen, dat de import op de steenkolen blijft.
Wel foei! dat is noch in den geest: hebt u w naasten lief als u zelven ! noch in dien van de vooruitgang.
Waagt men nog pogingen den vrijen handel te belemmeren en daardoor de concurrentie te fnuiken?
Vermoeden adressanten, dat de Minister aan de verveeners het monopolie van de brandstof zal
verleenen? Er zijn vele mannen, die zich scharen onder den vaan van vooruitgang, maar helaas! slechts
voor vooruitgang houden, dat, wat tot hun eigen voordeel uitloopt, zonder om te zien, of er anderen
door worden benadeeld, en ik geloof, Coen, dat ook gij met dat zuurdesem doortrokken zijt. Nu roept
mij de tijd, later hopen wij daarop terug te komen.
Een hoorder

