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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 JULIJ 1869 
 
+ Smilde, 9 Julij. Zeer vroeg in den morgen zag men reeds hier en daar vlaggen wapperen, welk getal 

men langzamerhand aanmerkelijk zag vermeerderen, een teeken, dat Smilde eene niet geringe 

plegtigheid verbeidde. 

Des achtermiddags begaf zich een 30tal jongelieden, onder commando van de heeren H.H. 

Rebenscheijdt en A. Arents, allen gekleed met witte broeken en zwarte jassen en fraaije gelijke oranje-

sjerpen over den schouder, te paard naar de grenzen der gemeente, het eerste schut. 

Met welk doel? Om den heer burgemeester Mr. A. de Ruijter de Wildt en zijne echtgenoote, voor eenige 

dagen gehuwd, feestelijk in te halen. 

Bij het schut werden de jonggehuwden door den eersten commandant, Rebenscheijdt met eene gepaste 

aanspraak verwelkomd en hun de eerewacht aangeboden, waarmede ZEd. zeer was ingenomen. 

Hierop zette de stoet zich in beweging, en reed in fermen draf, met den commandant Rebenscheijdt aan 

het hoofd, naar de Smilde. 

Onderweg bood de burgemeester de eerewacht een paar maal eenige ververschingen aan. 

Hier en daar werd het echtpaar door de ingezetenen met een „hoera!” of “lang leve enz!” begroet. 

Aan de woning des burgemeesters gekomen, die door de jongedochters zeer smaakvol was versierd en 

waar verscheidene vlaggen wapperden, werden de echtgenooten door den heer M. Hoogerbrugge Hz. op 

eene gepaste wijze toegesproken. De schare jongedochters  had zich ook verzameld en uit hunne naam 

werd het echtpaar door de jongejuffer A.H. Homan begroet en hun een cadeau, bestaande in een massief 

zilveren mostard- , peper- en zoutstel, met cristallen glazen en een cristallen aschbakje met zilveren voet 

aangeboden. Met de grootste heuschheid werd dit aangenomen, terwijl de eerewacht en de 

jongedochters werden uitgenoodigd, zich des avonds acht uur op de bovenzaal van den heer J.H. Wind 

te laten vinden. Des avonds werden de jongelieden daar op onbekrompen wijze door den burgemeester 

onthaald. Een geruimen tijd was deze met zijne echtegenoot getuige van de gepaste vrolijkheid, die daar 

heerschte. 

+ Smilde, 11 Julij. De heer Knotnerus, predikant te Exmorra in Friesland, heeft voor de beroeping naar 

Smilde bedankt. 

De Heer en Mevrouw DE RUIJTER DE WILDT-HASSELMAN betuigen, mede uit naam der wederzijdsche 

ouders, HUNNEN DANK voor de bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de voltrekking van hun 

huwelijk. 

Smilde, 11 Julij 1869 

Aan de ingezetenen der gemeente Smilde. 

Gevoelig voor de vele blijken van achting en vriendschap, die wij ter gelegenheid van ons huwelijk en 

bij onze intrede in deze gemeente van U hebben mogen ontvangen, rekenen wij het ons tot een pligt U 

daarvoor openlijk onzen WELGEMEENEN en HARTELIJKEN  DANK te betuigen, met den wensch , dat 

de band, die ons onderling verbindt, meer en meer moge worden versterkt. 

Smilde, 11 Julij 1896      Mr. A. DE RUIJTER DE WILDT, 

       J.C.D. DE RUIJTER DE WILDT-HASSELMAN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 JULIJ 1869 
 
+ Smilde, 10 Julij, Ten bewijze, dat men van Drentsche koemelk beste kaas kan maken, dient, dat de 

heer W. Visser, landbouwer te Hoogersmilde, tegenwoordig beste zoetemelkskaas maakt. Die welke ons 

vertoond is was schoon van vorm en kleur en, wat meer zegt, ook uitnemend van smaak. De heer Visser 

heeft bereids twee vrachten van die kaas op de weekmarkten te Meppel en te Assen aangeboden. 

- De werkzaamheden aan de nieuwe Veeneschut-Sluis alhier vorderen zeer goed; het metselwerk is 

spoedig gereed, en, volgens getuigenis van bezigtigers wordt de sluis zeer solied en netjes. 


