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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 MEI 1874 
 
‟t BESTUUR van ‟t Veenschap MOLENWIJK EN AANHOORIGHEDEN te Smilde wenscht te koopen 10 á 

20 DAGWERKEN te velde staande 

Molenwijksturf. 

Zij, die hiertoe genegen zijn, gelieven hunne aanbiedingen franco vóór Dingsdag 26 Mei 1874, met 

opgave van prijs per dagwerk en plaats waar de TURF staat, in te zenden aan den Veenschaps-

Secretaris te Assen.    ‟t Veenschaps-Bestuur vnd.: 

       P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 MEI 1874 
 
+ Smilde, 21 Mei. Gister waren voor de herstemming voor een lid van den Raad alhier ingeleverd 

115 stembilletten. Bij de opening op heden bleek, dat op Jan Wijtzes de Vries waren uitgebragt 80 en 

op Cornelis Hendriks de Jonge 35 stemmen, zoodat eerstgenoemde als lid van den Raad is gekozen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 MEI 1874 
 
+ Smilde, 21 Mei. ‟t Krooningsfeest werd te Smilde door de schooljeugd gevierd op Maandag den 

18den dezer, op welken dag van bijna alle woningen vlaggen wapperden. De leerlingen der vier 

openbaren scholen, benevens de Israëlieten, namen aan de feestviering deel. De leerlingen der 

Christelijk nationale school hadden den 12den Mei feestgevierd. 

Op den 18den Mei was reeds vroeg in den morgen de muziek der Asser schutterij te Smilde. Een 

gedeelte daarvan reed naar Hoogersmilde, terwijl de overigen met de kinderen te Bovensmilde ‟t 

feest openden. De kinderen te Hoogersmilde haalden de muzikanten van den Wolvenberg, waar ze te 

negen uur des morgens elkander ontmoetten. Door de muziek, de feestcommissie en een aantal 

ingezetenen begeleid ging het nu naar de school, die van binnen netjes versierd was. Ook aan de 

onderwijzerswoning was van buiten versdiering aangebragt. In de school te Hoogersmilde werden de 

kinderen onthaald op koek en werd aan ieder een feestboekje van Andriessen uitgedeeld. De heer 

Knotnerus, lid der feestcommissie, sprak toen tot de kinderen, ‟t geen door den hoofdonderwijzer 

werd beantwoord. ‟t Schoolgebouw, dat voor de schoolgaande kinderen reeds te klein is, was zeer 

vol, en „t ronddeelen eenigzins lastig, doordien er, behalve de kinderen, muziekanten en de 

feestcommissie, ook nog eene menigte ingezetenen in waren. Spoedig daarna werd opnieuw eene 

wandeling ondernomen, in de rigting van ‟t Veeneschut tot aan de westeindiger draai, waarna de 

muziek en de feestcommissie  vertrokken naar Hijkersmilde, terwijl de kinderen te Hoogersmilde, 

die al wandelende feestliederen zongen, in de school nog op krentebrood en chocolade werden 

onthaald. De locale feestviering te Hoogersmilde was hiermede geëindigd evenals, te Bovensmilde. 

Ook te Hijkersmilde werden de kinderen, nadat eerst de hoofdonderwijzer ‟t woord had gevoerd, 

toegesproken, waarna de jeugd onder geleide der muziek in de nabijheid der Veenhoop de kinderen 

van Kloosterveen en de Israëlieten ontmoette. 

Te drie uur des namiddags kwamen de grootste kinderen van al de scholen te Smilde, benevens eene 

menigte nieuwsgierigen, bijeen op een stuk groenland te Nieuwe Smilde, dat voor een groot deel tot 

feestterrein was ingerigt en waar ‟t geheele muziekcorps nu in een tent vereeningd was. Hier namen 

de kleinen, van 10 tot 15 jaar, deel aan onderscheidene spelen, als: houtrapen, zakloopen, naar  

prijzen knippen enz. Het duurde lang eer de spelen waren afgeloopen, want alleen tot het knippen 

hadden zich niet minder dan 167 meisjes aangegeven. 

Het muziekcorps werd hierna weer in tweën gesplitst; ‟t eene deel bleef in de Nieuwe Veenhoop 

voor een talrijk publiek spelen, ‟t ander gedeelte ging naar de Oude Veenhoop, waar de 

rederijkerskamer “Tot Nut en Vermaak” ten tooneele voerde: “‟t Koningsfeest te Bondorp”, en een 

nastuk: “De doctor tegen wil en dank”. Beide stukken werden goed afgespeeld. 

In de Nieuwe Veenhoop werden de feestvierenden gedurig toegesproken, welke toespraken door 

muziek werden afgewisseld. De feestcommissie kweet zich zeer goed van hare moeijelijke taak, 

terwijl het muziekcorps van den heer van Duijn uit Assen ook nu weder aan de goede verwachting, 

welke men er van had, beantwoordde. Alles werd door heerlijk weder begunstigd. Het feest zelf is in 

de beste orde afgeloopen niettegenstaande men tot laat in den nacht bijeen bleef. 


