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Van de 6e groep, zijnde eene zegewagen, zij het ons vergund nog iets te zeggen. Het was eene schuit,
geheel in den vorm van de schepen der watergeuzen. De voorsteven droeg het wapen van den Briel;
van de eerste mast wapperde de Prinsenvlag; de achtersteven was beladen met de wapens der 7
provinciën; terwijl op het schip zelf de vrijheid, de godsvrucht en de geregtigheid als attributen
waren aangebragt.
Deze optogt werd van uit de Veenhoop naar de Grietmansbrug en van daar terug naar Hoogersmilde
en zoo weer van daar naar de Veenhoop gehouden. Eene menigte volks vergezelde steeds den stoet,
terwijl de muzikanten gedurende den optogt nu en dan muziekstukken uitvoerden.
Intusschen bragten de voorzitter en secretaris der feestcommissie een bezoek aan de verschillende
versierde plaatsen in de gemeente. Tusschen de beide logementen “de Veenhoop” en “de Nieuwe
Veenhoop” was eene eereboog opgerigt, alsmede voor het huis van den burgemeester, die beide des
avonds schitterend werden geïllumineerd. Ook voor de Israëlietische school prijkte een boog en de
zoogenaamde Polakkenbrug was rijkelijk met groen versierd. De pastorie, het huis van den heer
Hoogerbrugge en het schoolhuis te Hijkersmilde waren mede smaakvol versierd en werden des
avonds geïllumineerd, laatstgenoemde met Chineesche lampions, ’t welk tegen het groen een schoon
effect maakte.
Ongeveer half zeven verzamelden de deelnemers of inteekenaren op de lijst zich in de versierde zaal
van den logementhouder J.H. Wind, waar eene mannelijke, waardige en ernstige feestrede werd
gehouden door den heer M. A. Hoogerbrugge, tot thema hebbende de Heer onze banier. Bijdragen
werden geleverd door de heeren Feenstra en Reijerkerk. Eerstgenoemde sprak over waardig
feestvieren: ’t was eene schoone rede gekruid met schets en luim. Laatstgenoemde deed op sierlijke
wijze de figuur van Prins Willem I uitkomen, wiens verdiensten voor het Nederlandsche Volk in
helder licht werden gesteld. Met een kort slotwoord sloot de president deze feestvieringen bedankte
allen die hadden medegewerkt tot het zoo wel gelukken van dit feest.
Gedurende deze zamenkomst werden door de muzikanten op straat muziekstukken uitgevoerd, waar
zich eene verbazende menigte menschen bewoog, vooral om den verlichten eereboog.
Terwijl het feest op de zaal door den voorzitter werd gesloten werd het daar buiten door het afsteken
van het vuurwerk beëindigd.
Nog moeten wij hier bijvoegen, dat de armen der Hervormde diaconie door eene milde hand zijn
onthaald op brood en spek en er in het burgerlijk armhuis ook eene uitdeeling heeft plaats gehad.
Eere den gevers.
Voor wij ons verslag sluiten moeten we onze hulde en dank betuigen aan de feestcommissie, die hare
waarlijk moeijelijke taak schitterend heeft volbragt en ’t spijt ons, dat we haar niet mogen noemen,
die der commissie vooral bij het laten vervaardigen der costumes zoo zeer hebben terzijde gestaan.
Ook brengen we hulde aan de groote menigte die zich bij het feestvieren zoo ordelijk wist te
gedragen. Waarlijk, wij mogen op 1 April terug zien als op een onzer schoonste dagen.
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Openlijk mijn dank
voor de algemeene deelneming in het leed, dat J. JOFFERS en c.s. in den avond van 1 April j.l., in
mijne afwezigheid, mij en mijne mede-Hollanders heeft trachten aan te doen.
Ik vind mij inmiddels verpligt de verklaring af te leggen, dat de advertentie, voorkomende in het
Advertentieblad van 6 April, niet in mijn geest is, daar ik hoop te berusten in het woord des Heeren:
“Mij komt de wrake toe.”
Smilde, 8 April 1872.
M.A. HOOGERBRUGGE.

