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Zoolang woorden en feiten elkaar zoo duidelijk logenstraffen en de ware liberaliteit van den heer H. 

zich niet op eene andere wijze toont, dan tot nog toe is geschied, zoolang blijven we ongeloovig en 

beschouwen eene dergelijke bewering slechts als woordenspel, Maar ’t schijnt wel, dat de heer H. 

van plan is, ons een blinddoek voor de oogen te binden, want ’t blijft ons nog een raadsel hoe hij 

den heer Homan kon aanbevelen; we gelooven nog altijd aan bijoogmerken; de heer Homan was 

geen waar liberaal en dus nog altijd een tegenvoeter van den heer H., die het ware liberalisme 

vertoont. 

Wat het tweede gedeelte van zijne bewering betreft, daarin zijn we ’t volkomen met hem eens; ook 

wij hebben gaarne, dat er op politiek gebied wrijving van gedachten besta, maar als de heer H. ons 

wil wijsmaken, dat dit zijne drijfveer is geweest, dan ziet hij ons toch wel wat te onnoozel aan. In 

den Raad van Smilde toch bestaat de meerderheid uit zijne politieke tegenstanders; hij behoefde dus 

niet te vreezen dat met den val van den heer Homan zijne partij de eenige zou worden. 

Beschouwen we nu eens de beide aangehaalde zinnen in hun onderling verband, dan vinden we er 

evenveel zamenhang in (en dat moest hier toch) als b.v. in de volgende: “Ik beweer dat het geregend 

heeft. Ten minste beweer ik, dat nieuwe aardappelen smakelijker zijn dan oude”. Maar over zoo iets 

behoeven we ons volstrekt niet te verwonderen; de heer H. toch is een man van stoute overgangen 

en verrassende wendingen. 

 Wie had ook maar in de verste verte kunnen denken, dat ons schrijven den heer H. op de gedachte 

kon brengen, dat we ter willen van den burgemeester de candidatuur van den heer Spier zouden 

afkeuren. Met geen enkel woord hebben we immers van den heer Spier of van den burgemeester 

gerept, en dan geeft de heer H. het gewonnen, dat er een misstap was begaan, door den heer Spier en 

niet den burgemeester candidaat te stellen. Wat kan een mensch toch raar doorslaan; een hollend 

paard is er maar een kleintje bij. 

En dat is nog niet genoeg! Nu verbeeldt de heer H. zich ook nog, dat we ’t hem kwalijk nemen, dat 

hij den heer Homan niet voor den burgemeester liet vallen, en zegt heel gemoedelijk: “dat kon en 

dat mogt ik niet.” Och heer, geef wijsheid, of liever geef goeden wil om te verstaan wat geschreven 

wordt! want aan ’t laatste ontbreekt den den heer H. o.i. geheel. In plaats van voet bij stuk te houden 

geeft hij zijne verbeelding vrij spel; smeedt eene balans met één arm (wie heeft ooit zoo’n ding 

gezien?), spreekt van verschillende rigtingen , die eene volkomen balans formeeren, en voert 

vervolgens den evenaar naar ’t zwaarstepunt. Dat zijn al weer groote woorden, die magtig veel op 

klatergoud gelijken, dus een naauwkeurig onderzoek niet kunnen doorstaan.  

Intusschen zouden we den heer H. gaarne met zijne balansvergelijking, hoe mank zij ook gaat, met 

rust hebben gelaten, als hij zich niet had laten verleiden tot een uitval, dien we uit den mond van 

fatsoenlijk man niet zouden verwachten. “Wat die nieuwe ideeën van den heer Spier aangaat, ziet 

toe, kiezers, die hebben geen mindere strekking dan de bedehuizen af te breken en de danszalen uit 

te zetten.” En dat zegt nu de man die geene hartstogten wil opwekken, die zijnen tegenstander vrij 

spel laat, die de hinderlagen aanwijst, welke men opwerpt tegen andersdenkenden. Bestond er 

eenige grond voor die beschuldiging, dan zou de heer H. als ridderlijk man tegenover zijn 

tegenkandidaat nog hebben moeten zwijgen, maar nu hier alleen verschil in rigting bestaat, nu is het 

beneden alle critiek den heer Spier voor te stellen als met een breekijzer in de ééne en eene viool in 

de andere hand. ’t Zal ons benieuwen wat de heer H. zoo al op den heer Sickens zal hebben aan te 

merken. 

Smilde, 27 Julij ’75.         F. 

Smilde. 

Op Maandag 2 Augustus 1875, 

des namiddags te 5 uur, ten verzoeke van den Heer A.W. WESTRA VAN HOLTHE te Oldengaerde, 

publieke verkoop van 

2 kampen beste rogge 

en drie Kampen 

Aardappelen, 

gelegen op de Meesterswijk te Smilde. 
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