blad 1853t
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 31 DECEMBER 1853

Smilde, 30 Dec. Heden is alhier eene Raads-Vergadering gehouden, waarin de volgende punten zijn
behandeld:
a. De op zijn verzoek eervol ontslagen veel geachte Burgemeester C.W.E. Kijmmell, die tot leedwezen
van den Raad deze zijne betrekking heeft neergelegd, en wien men gaarne langer aan het hoofd der
Gemeente had gezien, is benoemd tot tijdelijk Wethouder, in plaats van den oudste Wethouder, die
tijdelijk Burgemeester is.
b. De aftredende Burgemeester deed het voorstel, om Commissiën te benoemen tot ondersteuning der
armen, dat zeer veel genoegen deed en met algemeene stemmen is aangenomen; en zullen de daartoe
benoemde Commissiën op Dingsdag den 3 januari 1854 eene collecte doen.
c. Voorts is aan den tegenwoordigen Gemeente-Ontvanger W. de Vroome, op zijn verzoek, ofschoon
tot leedwezen der Vergadering, eervol ontslag verleend, en is in zijn plaats benoemd L.F. Mulders
alhier.
d. Zijn er gemeentelijke subsidien verleend, op voorstel van den Burgemeester, aan de Hervormde
diaconie van Kloosterveen en Hijkersmilde en aan het Israëlitisch armbestuur.
e. En heeft de heer Burgemeester na het houden eener gepaste redevoering deze voor hem als
zoodanig laatste vergadering gesloten, nadat onderscheidene leden den wensch hadden geuit, dat hij
zich althans niet onmiddelijk geheel aan het Bestuur der Gemeente mogt onttrekken, hetgeen niet dan
ten nadeele der Gemeente zou zijn.
De Wethouders, die hunne posten, om het aftreden van den Burgemeester wilden neerleggen, zijn op
verzoek van den Raad daarvan teruggekomen, en hebben besloten om te blijven fungeren.

Vrijdag ll. verliet de heer J. Ph. Rebenscheijdt des morgens ongeveer half zeven op schaatsen het 3e
gesticht te Veenhuizen. Een uur later vertrokken twee personen van het 1e gesticht, insgelijks op
schaatsen. Tijd en afstand in aanmerking genomen kan men veronderstellen, dat genoemde heet R. hen
½ uur tijds vooruit is geweest, ruim ¼ uur afstands van het 1 e gesticht komende vinden de twee
personen eene pet drijvende in een gat, welke door hen wordt opgevischt en medegenomen. ofschoon
elk, die een weinig gezond menschen verstand bezit, dadelijk op het denkbeeld zoude zijn gekomen,
dat hier hoogstwaarschijnlijk een ongeluk moest gebeurd zijn, reden zij, zonder de eerste gelegenheid
de beste er kennis van te geven, verder. In het logement de Veenhoop alhier verhalen zij, dat door hen
een pet is gevonden. Genoemde R. des Vrijdags niet te huis komende wordt dadelijk onderzoek naar
hem gedaan. De beide volgende dagen wordt de kolonievaart zoo goed mogelijk onderzocht, doch
vruchteloos. Intusschen verkrijgt men nu zekerheid, aangaande het vinden der pet. Hoorende, dat een
der personen zijnde een koopman zich te Assen bevindt, vertrekken dingsdag morgen zeer vroeg twee
personen van hier derwaarts, om hem op te sporen, ten einde naauwkeurig te vernemen, waar de pet
was gevonden; doch ook te vergeefs; de man is niet te ontdekken. Het zoeken naar de vermiste wordt
dingsdag intusschen met onvermoeiden ijver voortgezet en ongeveer 1 uur mogt het der
menschenlievende pogingen gelukken hem te vinden juist, gelijk men later heeft vernomen, in
hetzelfde gat, waarin ook de pet was gevonden. Wij willen geenszins het gedrag dier beide personen
veroordeelen, maar vragen slechts, of zulk een handelwijze in overeenstemming is met de pligten,
welke elke mensch jegens zijnen naaste te vervullen heeft?
(Dit berigt is, op verzoek van de familie, in het vorige no. niet opgenomen)

Deze dagen trof mij een gevoelige slag. Mijn jongste en veel geliefde Zoon JOHAN PHILIP
REBENSCHEIJDT werd mij in den ouderdom van 33 jaren en ruim 6 maanden, door een noodlottig
toeval ontrukt.
SMILDE, 28 Dec. 1863
Wede. H. REBENSCHEIDT-LUCK

