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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 FEBRUARI 1890 

 
Toneelvoorstelling 

door de Rederijkerskamer “AUGUSTINUS” te Appelscha 

op Dinsdag 4 Februari 1890, 

ten huize van den heer WIND te Smilde. 

Opgeluisterd door muziek van SOMMER te Groningen. 

Na afloop Bal. 

Entrée 49 cts. Aanvang 6½ uur. 

 
Stoomboot Smilde-Assen. 

Wegens  Ketelkeuring wordt op Maandag 3 Febr. de dienst waargenomen per OMNIBUS. 

THOMAS & Co. 

Smilde, 31 Jan. Hedenavond werd hier ten overstaan van den notaris, den heer J. Veenhoven, ten 

verzoeke van de dames Rebenscheidt bij palmslag verkocht eene boerenplaats met annexe gebouwen, 

te zamen ongeveer 13½ hect. Kooper werd de heer mr. L. Kijmmell alhier voor f 11782.90. 

De boerenplaats, groot 9½ hect., door denzelfden notaris geveild voor den heer Hendr. Hoogeveen, 

werd voor f 3421.84 toegewezen aan den heer J. Hoogeveen alhier. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 FEBRUARI 1890 

 

 
25jarige Echtvereeniging 

VAN  A. ELLEN EN J. HEIDEMA. 

Smilde, 5 Febr. 1890. 

Hunne dankbare kinderen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 FEBRUARI 1890 

 

 
Smilde, 5 Febr. Gisteravond hadden wij het genoegen eene openbare vergadering van de 

rederijkerskamer “Augustinus” te Appelscha ten huize van den heer Wind bij te wonen. 

Opgevoerd werden: “De Stokebrand”, tooneelspel in 4 bedrijven, gevolgd door een blijspel in één 

bedrijf, “Eens gekocht, blijft gekocht.” 

De voorstelling werd geopend met een aanspraak van den directeur, den heer de Jong te Appelscha, 

waarin hij op den voorgrond stelde, dat de rederijkerskamer, zonder eenige eerzuchtige bedoeling of 

pretentie, aan het verzoek van den heer Wind, om over te komen, had voldaan, zelf het best van hare 

gebreken overtuigd zijnde. Het was haar te doen om de ingezetenen van Smilde een prettigen avond te 

bezorgen en daarom verzocht zij eene welwillende beoordeeling, waarbij spreker in herinnering 

bracht het vers van Tollens: “En rekent d’uitslag niet, maar telt het doel alleen.” 

Uit het spel bleek echter al spoedig, dat dit beroep op de welwillendheid van het publiek niet noodig 

was. De spelers hebben zich ferm van hun taak gekweten. Ze hebben de stukken keurig en correct 

opgevoerd. Zelfs waren er leden, die buitengewoon hebben voldaan. Wij onthouden er ons van de 

personen bij name te noemen, maar verzekeren, dat, was de verwachting, die men koesterde, hoog 

gespannen door den goeden naam dien “Augustinus” zich reeds vroeger heeft verworden, zij nog 

verre werd overtroffen. 

Na de voorstelling volgde een geanimeerd bal, dat tot des morgens circa 4 uur aanhield. 

De muziek van den heer Sommers beviel uitnemend en de bediening bij den heer Wind liet niets te 

wensen over. 

Het doet ons genoegen, dat de eerste optreding van “Augustinus” hier zoo goed is geslaagd, dat de 

dillettanten, door een groot publiek werden begroet, en zij, zoo wij verneemen, ook daardoor zeer 

tevreden huiswaarts zijn gekeerd. 

Wij vernemen nog even te moeten aanstippen, dat de heer Hazewinkel alhier een woord van hulde aan 

de rederijkers in het midden bracht, ’t welk door den directeur, den heer de Jonge, in gepaste woorden 

werd beantwoord.  

 


