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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 6 APRIL 1872

BURGEMEESTER en WETHOUDERS te SMILDE maken bekend:
dat, ten gevolge goedgekeurd Raadsbesluit, de
Jaarmarkten
alhier zijn veranderd, en voortaan zullen gehouden worden: de voorjaarsmarkt op den laatsten
Woensdag in April, dit jaar invallende op den 24sten dezer, en de Najaarsmarkt op den tweeden
Woensdag in September, dit jaar dus op den 11den dier maand.
Smilde, 5 april 1872.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De burgemeester, A. DE RUIJTER DE WILDT.
De Secretaris, H. BAKKER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 APRIL 1872

+ Smilde, 4 April. De nationale feestdag is hier op 1 April luisterijk gevierd. Reeds te 6 uur werden de
vlaggen van openbare gebouwen geheschen en de meeste huizen prijkten weldra met de
Nederlandsche driekleur of ’t oranjedoek. Ten 7 uur kondigden 4 kanonschoten de opening van het
feest aan, waarbij reeds eene menigte menschen tegenwoordig en op de been was; terwijl om 8 uur de
klokken werden geluid. Om 9 uur werd door de verschillende predikanten in verband met het
opstandingsfeest, herdacht de herleving van het volk, in het godsdienstige en staatkundige, waarvoor
op 1 April 1572 de grond werd gelegd. Ook de heer Bonewit herdacht met zijne Israëlitische
geloofsgenooten om half negen in de synagoge die gebeurtenis.
Onmiddelijk na de godsdienstoefening te Hoogersmilde vereenigden zich aldaar de kinderen in de
school; terwijl de muziek uit Meppel daar eenige muziekstukken uitvoerde, de kinderen op koek en
broodjes werden onthaald en aan hen platen en prenten werden uitgedeeld; ’t welk een en ander de
kinderen in eene zeer vrolijke en blijde stemming bragt.
Ongeveer half één waren de muzikanten te Hijkersmilde gearriveerd, waar de kinderen reeds in de
school verzameld waren, en vervolgens met de muziek voorop naar de kerk trokken. Eer men de kerk
binnen ging sloten zich de kinderen der Israëlieten en die van Kloosterveen bij den stoet aan en door
deze allen werden de kinderen der bijzondere scholen afgehaald en zoo ging een aantal van pl.m. zes
honderd kinderen de kerk binnen, waar reeds eene groote menigte menschen plaats had genomen,
maar die met de meeste bereidwilligheid hunne zitplaatsen verlieten voor het jonge volkje. Dat was
een heerlijk gezigt, zooveel kinderen van vlaggen voorzien, met oranje versierd en de blijdschap op ’t
gelaat.
Toen alles geordend was beklom de heer mr. A. de Ruijter de Wildt den predikstoel en hield
voornamelijk tot de kinderen eene toespraak, waarbij vooral in het licht werd gesteld wat wij aan 1
April 1572 en de gevolgen daarvan te danken hebben. Deze toespraak werd voorafgegaan en gesloten
met het zingen door de kinderen, onder begeleiding van het orgel, van toepasselijke zangstukken van
v.d. Maas en Laurillard, terwijl tot slot door al de aanwezigen staande werd gezongen het 5e vers van
het bekende Volkslied. De kinderen medegerekend, denkt men dat er wel 2400 menschen in de kerk
bijeen waren. Uit de kerk gingen de kinderen naar hunne scholen terug, waar ze op koek en broodjes
werden onthaald en hun feestplaten - die van Lummel - en prenten werden uitgereikt.
Terwijl de kinderen hier in de kerk waren reden de muzikanten naar Bovensmilde en vierden de
kinderen aldaar feest, worden deze ook daar evenzoo onthaald en hun feestplaten en prenten
uitgereikt.
Om 3 uur waren de muzikanten weer van Bovensmilde terug en begon de feestelijke optogt, bestaande
uit 14 groepen en ongeveer 60 personen. Deze optogt was inderdaad uitmuntend georganiseerd en
leverde een allerschoonst gezigt op. De costumes waren waarlijk fraai, sommige zelfs schitterend.
Van de personen, die waren voorgesteld, noemen we Lumey, graaf van der Marck, Enthes de
Mentheda, Blois van Treslong, Jacob Cabiljau, Jacob Simonsz., de Rijck, Nicolaas Ruyckhaver,
Homme Hettinga, van Haren, Jacob Meeertens en Roobol. Een lid van de feestcommissie begeleidde
den stoet als commissaris van orde.
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