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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 JUNIJ 1854

Smilde, 2 Junij. De heden gehouden Raadsvergadering, waarin alle leden tegenwoordig waren, was
belegd tot afdoening der zaak van het legaat van Mevr. Rebenscheidt, tot instandhouding harer
graftombe tegenover de groote kerk te Smilde. Het is bekend, dat mevr. Rebenscheidt tot executeuren
van hare testament had aangesteld de heeren Mr. W.H. Erkenswijk, vrederegter te Assen, Mr. L.O.
Kijmmell, lid van de Ged. Staten te Smilde, en Mr. S. Gratama, toen keizerlijk notaris te Assen; de last
aan die executeuren hield onder anderen in, om de graftombe met plantsoen en laan in orde te
brengen, en daarna een certificaat werkelijke schuld, rentende 2½ percent, aan het gemeente-bestuur
uit te reiken, opdat het gemeente-bestuur daarna die graftombe met laan en plantsoen kon
onderhouden. De vergadering, geopend zijnde, verscheen als volmagt, krachtens eene behoorlijke
procuratie, voor den eenig overgebleven executeur Mr. S. Gratama, Mr. L. Oldenhuis Gratama,
procureur te Assen. De Raad benoemde de leden E. Tonckens en J. Bijnema, om de rekening na te
gaan, de volmagt van den executeur deed hierop rekening van het beheer van dat certificaat, en van
het in orde brengen van het plantsoen, onderhoud der graftombe enz., en staafde die met kwitantien en
toelichtingen; uit de rekening bleek, dat de ontvangst bedroeg f 866,25 en de uitgaaf f 640,03, zoodat
in kas is eene som van f 226,22. De volmagt legde vervolgens het certificaat N W S. 2½ % à f 1000,over, alsmede het saldo in kas en verliet de vergadering.
De raad heeft daarop de rekening goedgekeurd, het certificaat en het saldo in kas overgenomen en
eene commissie van drie leden, namelijk de H.H. B. Jonker, K. Fernhout en C. Blenken, benoemd, om
de grafkelder en aanhorigheden te gaan inspecteren en daarover rapport uit te brengen. Na eenigen tijd
kwam de commissie terug en berigtte, met eenige kleine aanmerkingen van minder belang, de
grafkelder en aanhorigheden zeer tot genoegen in orde te hebben bevonden. Hierop de volmagt van
den executeur binnen geroepen zijnde, werd aan hem het besluit der vergadering kenbaar gemaakt, en
de eenig nog in leven zijnde executeur voor zijn gestie bij een behoorlijk proces-verbaal ontlast en
bedankt, waarop de graftombe en aanhorigheden bij de gemeente in administratie zijn overgenomen
en de vergadering is gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 10 JUNIJ 1854

Smilde, 7 Junij. Heden hielden de beide onderwijzers-gezelschappen van het tweede district, in de
zaal van ’t logement de Veenhoop, hunne jaarlijksche algemeene vergadering. Zij werd door den WE.
heer Schoolopziener met eene korte aanspraak geopend, waarop de verslagen van de werkzaamheden
der maandelijkse vergaderingen werden voorgelezen. Hierop werd door den onderwijzer Venekamp
eene voorlezing gehouden over de kracht der gewoonte, vooral met betrekking op onderwijs en
opvoeding. Het bestuur werd herkozen. Nu werd ter tafel gebragt een concept-reglement voor een
pensioen-fonds, reeds voor eenige jaren door den onderwijzer G. van Cleef te Beilen ontworpen. Er
werd eene commissie van zes onderwijzers- uit elke afdeling drie- benoemd, om dit onderwerp met
alle attentie te onderzoeken, naar haar gevoelen te wijzigen en hiervan verslag uit te brengen. De
overige leden zijn intusschen ook bevoegd, hunne op- of aanmerkingen der commissie mede te deelen.
Veertien leden hebben zich provisioneel verbonden, zoodat men hoopt, dat de grondslagen tot een op
te rigten pensioen-fonds zijn gelegd. Daarop drong de heer Schoolopziener vrij nadrukkelijk aan op
het getrouw bijwonen der maandelijksche vergaderingen, en eindelijk plaatste men zich aan een
welvoorzienen disch.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 17 JUNIJ 1854

Smilde, 16 Junij. De kinkhoest breidt zich hier meer en meer uit. Bepaalde deze kinderziekte zich
onlangs nog alleen tot Boven-Smilde, thans heeft ze zich ook reeds over geheel Kloosterveen
verspreid. Bijna geen huis, waarin kinderen zijn, die ze nog niet gehad hebben, of zij heerscht er. ’t
Getal sterfgevallen is, aan evenredigheid der ziekte, nog al gunstig. Hijker-Smilde is tot nog toe vrij.
Heden nacht omstreeks half twee ure overleed de jongste onzer lievelingen JEMKJE, in den ouderdom
van bijna twee en twintig maanden.
SMILDE, 16 Junij 1854
J.H. WIND
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