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Smilde, 3 Jan. Zelden, misschien nooit, is te dezer plaats een feest gevierd, dat zoozeer een feest
bleek voor schier alle ingezetenen, als dit heden het geval was met de herdenking van de 25jarige
ambtsvervulling van onzen geachten burgemeester, den heer W.J. Boelken.
Reeds den 1sten dezer maand werd door eene commissie uit den gemeenteraad namens dezen den
heer B. eene prachtige pendule met compas aangeboden en een album met den naam der gevers.
De receptie, die heden op het op het gemeentehuis werd gehouden, trok een tallooze menigte
bezoekers uit alle standen; ten duidelijkste bleek het, dat de heer R. zich in de sympathie zijner
gemeentenaren mag verheugen.
Eene onmogelijke taak zou het zijn, verslag te willen geven van alle aanspraken, waarin de
burgemeester werd gehuldigd. Alleen maken we melding van die van den heer dr. J. Rotgans, die
tot den jubilaris sprak in ongeveer de volgende bewoordingen:
“Edel achtbaren heer !
Een bijzonder feest wil op bijzondere wijze gevierd zijn! Aan weinige hoofden van gemeenten is
het vergund 25 jaar dit ambt te bekleeden, weinige gemeenten kunnen zich er op beroemen dit in
haar hoofd te beleven. Na onze woonplaats deze 25jarige ambtsvervulling met u, hooggeachte
burgemeester! viert, gevoelde zij behoefde op hare wijze haren feeststempel op dezen dag te
drukken. Niet alleen heeft zij deze gelegenheid willen aangrijpen om u hare gelukwenschen aan te
bieden, wijden wilde zij dezen dag met eene blijvende herinnering, een stoffelijk aandenken. Tot
volvoering dezer gedachte heeft zich eene commissie gevormd, teneinde de leiding der zaken op
zich te nemen. De commissie, tot welke ook spreker behoort, is niet gebaseerd op eene keuze des
volks, niet op betrekking of stand, evenmin vindt ze haren oorsprong in den Protestantenbond, zoals
op onkiesche wijze werd geinsinueerd, maar alleen op het onbetwiste gezag der vriendschap voor u.
Uit naam dier commissie en zoodoende uit naam van alle belangstellende plaatsgenooten, breng ik
u hulde op dezen dag. Moge dit feest in uw gehele verdere toekomst aangeschreven staan als eene
uwer gelukkigste levenservaringen! Moge het nog lang hierna uwe roeping zijn vrede en welvaart te
brengen over onze gemeente!
Eene bloote uiting van den wensch is ons echter niet genoeg, bekrachtigen willen wij hem met dit
blijvend aandenken, dat ik u bij deze aanbied uit naam van Smilde.
Het schrijfbureau zij u, behalve een gewenscht bewijs van onze sympathie, een nuttig meubelstuk in
uwe woning. Gebruik het talrijke malen met deze gelukkige gedacht: dit is een gedenkteeken van
vriendschap en waardeering, opgericht door mijne gemeente op mijn feest.
Hiernevens een album, door de kunstvaardige hand des heeren Staal vervaardigd, bevattende de
namen van allen, die bijdroegen tot dit geschenk. Doorlees het, verzoek ik u, in een vrij oogenblik
met aandacht. U zal zeer vele welkome namen daarin vinden; velen hebben bijgedragen, die, hoe
weinig ook bedeeld met stoffelijke goederen, toch de eer wilden genieten u te eren. Wie zijn beste
burgers eert, eert zichzelf!”
In zijn antwoord op deze toespraak van den heer Rotgans verklaarde de jubilaris zich zeer gevoelig
voor de vele bewijzen van sympathie; voor dit niet het minst. Hartelijk dankte hij de commissie en
de ingezetenen van Smilde. Heeft hij voor de gemeente niet zooveel gedaan als hij wel wenschte,
hij hoopte nog veel voor haar te mogen doen.
Werd boven reeds gemeld, dat velen den jubilaris kwamen geluk wenschen, bijzondere vermelding
verdient nog de optocht der arbeiders, die aan ’t werkhuis met het kloppen van keien hun brood
verdienen. Met de driekleur voorop, trokken ze onder het zingen van het volkslied naar het
raadshuis, waar de heer Hazewinkel, vader in ’t werkhuis, den burgemeester in zijne qualiteit als
hoofd van ’t burgerlijk armbestuur bedankte voor het vele, dat hij voor de behoeftigen deed en ook
weer thans door het bezorgen van eenige feestgaven had gedaan.
Ook deze aanspraak werd door den heer Boelken op minzame wijze beantwoord.
Recht genoegelijk werden in de raadszaal, die door de h.h. Hoogeveen, Manak en Krijns netjes was
versierd, eenige uren doorgebracht. De feestelijke stemming werd door geen enkelen wanklank
verstoord. Smilde heeft getoond zijnen burgemeester te waardeeren.
Een ander correspondent te Smilde zendt ons nog het volgende:
De feestelijkheden bij gelegenheid van het 25jarig jubilé des burgemeesters werden gisteravond
besloten met eene serenade bij fakkellicht, door de feestcommissie en de zangvereeniging
“Hijkersmilde en Kloosterveen” aan den heer Boelken gebracht. De directeur der zangvereeniging,
de hr. Eikema, hield hierbij eene toespraak, waarop den jubilaris in gepaste bewoordingen werd
geantwoord.

