
blad 1890c2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 JANUARI 1890 

 Smilde, 27 Jan. De boerenplaats, groot 9½ hectare, hier verkocht door den heer Tonckens, van 

Zwammerdam, is voor ongeveer f 5600 het eigendom geworden van de heeren Jacob de Vries en H. 

Eleveld alhier. 

De zes plaatsen land en ondergrond zijn aangekocht door den heer M.A. Hoogerbrugge. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 JANUARI 1890 

 
Ingezonden stuk. 

Naar wij vernemen zal de zoo gunstig bekende rederijkerskamer “Augustinus” te Appelscha op 

Dinsdagavond 4 Februari e.k. op de bovenzaal van den logementhouder M. Wind alhier eene 

tooneelvoorstelling geven, opgeluisterd door muziek. De trouwe opkomst van het publiek bij het 

optreden der kamer in het logement van den heer F. van den Bosch te Appelscha en de luide 

toejuichingen, welke aldaar de spelers ten deel vielen, wettigen het vermoeden, dat ook ditmaal het 

den dilettanten niet aan bezoek zal ontbreken. 

Smilde, 27 Jan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 JANUARI 1890 

 
Smilde, 28 Jan. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond sprak hedenavond ds. P.J. 

Proost, pred. te Koog a./d/ Zaan, naar aanleiding van 2 Sam. 6:16 en 20. Spr. schetste, hoe de ark des 

verbonds na vele en velerlei wederwaardigheden eindelijk te Jeruzalem was aangekomen, op welke 

luidruchtige wijze ze werd ingehaald, hoe zelfs David danste en sprong voor ’t aangezicht der 

Heeren en weke thuiskomst hem wachtte bij zijne vrouw Michal. 

Op aangrijpende wijze schilderde de heer P. de tegenstelling tusschen de geestdrift van David en 

Michal’s koele, verkleumde houding. 

Volgens den schrijver van ’t boek Samuel stierf Michal tot straf kinderloos. Niettemin is de wereld 

overdekt met een talloos tal harer spruiten. 

Met onverdeelde aandacht werd de hoogst leerzame rede gevolgd en bij eene eventueele terugkomst, 

die door den begaafden spreker in uitzicht werd gesteld, zal het aan belangstellende toehoorders niet 

ontbreken. 

De Koraalvereeniging, onder leiding van den heer K. Supheert, kweet zich loffelijk van haar taak. 

Bovensmilde, 29 Jan. Door HH. Ged. Staten dezer provincie is den heer K. Supheert vergunning 

verleend bij zijne betrekking als onderwijzer aan de openbare school alhier die van 

godsdienstonderwijzer te Assen waar te nemen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 1890 

 
Smilde, 31 Jan. Aan het Veneschut had eergisteravond het volgend voorval plaats. De scheepsjager 

J. P. aldaar, een boezemvriend van Bacchus, was van de Asser weekmarkt per marktschuit 

huiswaarts gekeerd en verkeerde in kennelijken staat. In zwaaiende houding ging hij over de 

sluisdeuren, maar Schiedam had te veel heerschappij over hem en liet hem in de schutskolk naar 

beneden vallen. Gelukkig dat juist op dat moment het water was weggeschut en voor verdrinking niet 

veel gevaar bestond. Spoedig was men met een lang schippers- of schutshaak bij de hand, waarmede 

hij uit zijn natte positie werd verlost en naar boven gehaald. 

Onder dit reddingswerk ging hij steeds voort met razen, tieren en zingen. Toch was zijne 

dronkenschap in zooverre getemperd, dat hij naar zijne woning en zijne kleine kinderen kon 

terugkeeren. Wanneer men in aanmerking neemt, dat deze persoon weduwnaar en vader van 

verscheidene hulpbehoevende minderjarigen is en in armoedige omstandigheden verkeert, dan zal 

men wel toegeven, dat hij niet tot de meest voorbeeldige huisvaders behoort. 


