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Ingezonden stuk. 

HOORT! HOORT! 

Afgeluisterd. 

A. Hoe nu? De liberale kiesvereeniging te Smilde heeft den heer mr. L. Kijmmell candidaat gesteld 

voor het lidmaatschap van den gemeenteraad en niet den heer E.R. Homan? Wat mag hiervan de 

reden zijn? 

B. Ja, uwe verwondering kan ik mij voorstellen; ik was ook eerst verbaasd, toen ik het hoorde. Op de 

vergadering ben ik niet geweest en daarom heb ik geïnformeerd bij mijn vriend X. (niet de 

grappenmaker, die zoo aandoenlijk een inzender in het Dagblad v. Z.-Holland over de schoonmaak 

weet na te schrijven), wat toch wel de reden kon zijn, dat Homan was voorbijgegaan. 

A. Ik kan er niet bij. Homan was de aangewezen persoon: hij is liberaal, zooals hier niet velen zijn; 

hij kan en durft zijn gevoelen te zeggen; hij praat niet alleen, maar hij voert ook wat uit. Dat heeft hij 

getoond in den tijd, toen hij nog zitting had. Neen, hij moet weer in den Raad. 

B. Al wat ge daar van Homan zegt, is volkomen waar, en ik zou er nog meer kunnen bijvoegen, 

waardoor zijne verdiensten te beter in ’t licht worden gesteld; maar ’t is, dunkt mij, niet noodig. Wij 

allen kennen hem te goed, dan dat wij hem niet weder in den Raad zouden wenschen. 

A. Maar wat heeft dan de kiesvereeniging bewogen om Homan te laten vallen? 

B. Homan laten vallen; daarvan is geen sprake. Als ge een oogenblik wilt luisteren, zal ik u vertellen, 

welke inlichtingen mijn vriend, die de vergadering der liberale bijwoonde, mij heeft verstrekt. 

A. Ik luister vol nieuwsgierigheid. 

B. Nu dan. De kiesvereeniging bevond zich in een moeielijk geval. De heer Homan heeft een deel 

der liberale kiezers van zich vervreemd. Ge weet wel, van welke booze dingen men hem ’t vorige 

jaar beschuldigde, om hem te kunnen wippen. 

A. Ja, hij heeft de oud-Smildigers schoone slooten laten maken. Waren ze daar te goed voor? 

Hij was te roijaal met de financiën der gemeente, omdat hij er voor zorgde, dat ze goed besteed 

werden, en dat zij, die met het aardsche slijk ruimschoots gezegend zijn, behoorlijk moesten offeren. 

Was dat niet zoo ’t behoorde? Was dat niet billijk? En gaat het nu beter? In een jaar tijds zijn de 

gemeente-financiën glad in de war gestuurd. De zuinigheidsmannen hebben zoo bezuinigd, dat het 

bestuur het regeeren zoo niet onmogelijk, dan toch lastig wordt gemaakt en er, naar men zegt, reeds 

een leening is moeten gesloten worden, om de ambtenaren te betalen, die soms lang op hun zuur 

verdiend tractement moeten wachten. Neen, ik verafschuw de zuinigheidsmannen, die in de eerste 

plaats voor hun eigen zak werken. 

B. Ik ben ’t met uwe beschouwingen volkomen eens; maar dat neemt niet weg, dat verscheiden 

liberale kiezers hunne stem niet aan den heer Homan willen geven. Mijn vriend zei, dat er geen 

mogelijkheid op was, hem er door te halen. De grieven lagen nog te versch in ’t geheugen. Dat was 

ook ’t algemeene gevoelen van de leden der vergadering. Wat moest men doen? Van deze verkiezing 

hing te veel af. Werd een anti-revolutionair gekozen, dan was de Raad om! Kon men nu iemand 

vinden, die het vertrouwen van het grootste deel der kiezers bezat, dan was er kans het liberale 

element in den Raad de overhand te doen behouden. En dien man meende men gevonden te hebben 

in den heer mr. L. Kijmmell. ’t Is zeker, hij is hier zeer geacht, zelfs bij de tegenpartij, en ik geloof, 

dat de liberale partij met dien candidaat groote kans van slagen heeft. 

A. Nu ik nog eens heb nagedacht, komt het mij ook voor, dat het beter is te doen als de anti-

revolutionairen, die hunne oude candidaten over boord werpen en een spiksplinter nieuwen nemen. 

Dinsdag a.s. vul ik mijn briefje in met den naam van mr. L. Kijmmell. 

B. Ik ook, en ’t is te hopen. dat alle liberalen het zullen doen. De liberale kiesvereeniging is volstrekt 

niet van plan van den heer Homan af te zien. Ge kunt er op rekenen, dat hij in ’t volgende jaar de 

eerste candidaat der vereeniging is. 

A. (bij ’t afscheid nemen). Nu vriend, dan als één man gestemd op mr. L. Kijmmell en onze vrienden 

opgewerkt, om getrouw ter stembus te komen! 

Smilde.           Z. 


