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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 MEI 1868

+ Smilde, 20 mei. De dag van heden was voor de Smilde gewigtig en feestelijk, daar de nieuwe
Burgemeester, de heer Mr. de Ruiter de Wildt, zijne betrekking als zoodanig aanvaardde.
Reeds vroeg wapperde de nationale vlag van ’t gemeentehuis en van andere gebouwen, en een corps
ruiters, ruim 30 man sterk, begaf zich naar de grenzen der gemeente om den burgemeester aldaar te
begroeten en verder te begeleiden.
Aan de Vriesche Scheid gekomen werd de heer de Ruiter de Wildt namens de Smilder jongelingschap
op gepaste wijze gecomplimenteerd door den heer Jacob Hoogerbrugge Mz., welke toespraak hartelijk
werd beantwoord.
Te zes uren kwam de stoet aan het versierde gemeentehuis en werd de burgemeester aldaar door eene
schaar van jonge dochters, met eenige feestelijke dichtregelen begroet, terwijl de kinderen der
bijzondere school hem een fraai geschreven en geïllustreerd gedicht aanboden.
Ook deze allen ontvingen dank en werden de leden der eerewacht en de jonge dochters door den
burgemeester uitgenoodigd om des avonds op het gemeentehuis feest te komen houden, terwijl het
publiek ook onthaald werd.
Te 7 uur werd de burgemeester door eene commissie uit den Raad in de vergaderzaal geleid, en na de
installatie, door den jongsten wethouder, den heer N.E. Servatius hartelijk gecomplimenteerd, welke
hulde even welgemeend werd beantwoord.
Daarna bood de burgemeester den Raad den eerewijn aan, waarop de heer P.J.L. Eekhout hem als
hoofd van het bestuur welkom heette.
Ten slotte voerde de heer M.A. Hoogerbrugge het woord, wees op het gewigt der betrekking van
burgemeester eener gemeente waar zoo verschillende belangen behoorden behartigd te worden, waar
zoo veel verschil van politieke en godsdienstige meeningen bestond. Was de burgemeester onpartijdig,
deed hij aan allen regt, stelde hij zedelijkheid en godsdienst op prijs, dan zou hij ten zegen zijn van de
gemeente, dan zou verschil van rigting geen invloed hebben op de eensgezindheid, en zou
verdraagzaamheid en vooruitgang aller leus zijn.
De burgemeester beaamde dat ten volle, verklaarde elke eerlijke opinie te zullen eerbiedigen en
verwachtte dat men dat ook ter zijnen opzigte zou in acht nemen.
Daarna bragten 4 onderwijzers der openbare scholen hun welkomstgroet aan het hoofd van ’t
gemeentebestuur, hieven jongelingen en jonge dochters feestliederen aan, en begaf zich de
burgemeester omstreeks 8 uur naar de feestzaal, waar genoodigden den avond in vreugde doorbragten.
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Smilde, 29 mei. Woensdag middag te 1 uur was Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden van zijn
bezoek aan de Kolonie Veenhuizen aan den straatweg bij de Norgervaart teruggekeerd en werd daar
door eene eerewacht van Smilder jongelieden gecomplimenteerd, bij monde van den heer Jacob
Hoogerbrugge, die daarvoor Zijne Hoogheids dank ontving.
Voor de bijzondere scholen stonden de kinderen daarvan naast elkanderen geschaard en zongen eenige
liederen, terwijl de hoofdonderwijzer den Prins, namens de kinderen, een adres aanbood.
Bij de groote kerk was een eereboog opgerigt en werd de Vorst door den heer Burgemeester uit naam
van de gemeente toegesproken, dat heuselijk werd beantwoord
Toen Z.H. vertrok, werden Vaderlandsche liederen aangeheven en het “leve de Koning! leve de
Prins!” weergalmde door de lucht.
Nadat bij het logement van den heer Wind een oogenblik was stilgehouden en de kinderen van de oude
Hooger-Smilde, onder het geleide van den Hoofdonderwijzer Ulehake, allen met een Oranjevlagje in
de hand, het “Wien Neêrlandsch Bloed” hadden aangeheven, terwijl de Prins stapvoets langs die
juichende schaar deed rijden en haar dankte, was het ongeveer 2 uur tot H.D. met de eerewacht aan de
grenzen der gemeente arriveerde.
Hier rigte de commandant der eerewacht een afscheidswoord tot den Prins, die allerhartelijkst dankte
voor de hulde H.D. toegebragt en die wacht ook den lof bragt, dat zij een afstand van ongeveer 3 uur
in zoo korten tijd mede afgelegd had.
Onder een ”leve de Koning!” en “leve de Prins!” zette H.D. de reis voort en keerden de Smilder ruiters
zeer tevreden terug.

