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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 AUGUSTUS 1875 
 
Smilde, 15 Aug. Bij de op heden plaats gehad hebbende herstemming voor twee leden van den 

Kerkeraad der Israëlitische gemeente alhier zijn uitgebragt 14 geldige stemmen. Hiervan bekwamen 

de heeren: Nathan van Dam 11, Jozeph Cohen 10 en Mozes Bloemendal (aftredend lid) 6 stemmen, 

zoodat de twee eerstgenoemden zijn gekozen. Naar wij vernemen heeft de heer J. Cohen (aftredend 

lid) bedankt, zoodat voor de daardoor ontstane vacature opnieuw eene stemming zal moeten plaats 

hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1875 
 
Smilde, 18 Aug. Jl. Maandagnamiddag had tusschen de van Liers- en Meesterwijk eene brutale 

aanranding plaats. De vrouw van den arbeider J. Kuik had haar veldwerk voor dien dag geëindigd en 

begaf zich huiswaarts. Tusschen genoemde wijken is een Bosch, dat niet ver van de dwarsvaart  is 

verwijderd, waartusschen een pad den voorbijganger ruimte geeft, om te passeren. Zooals dagelijks 

ging zij weder bijlangs het Bosch, toen plotseling een vreemd persoon, oogenschijnlijk een 

bedelaars-kolonist, daaruit te voorschijn kwam en op haar toesprong. Hij eischte haar geld en pakte 

haar op eene gewelddadige wijze aan, waarna een worsteling plaats had en de vrouw zich zoo 

manmoedig gedroeg, dat zij hem in de vaart duwde. Zij had nu gelegenheid om te ontvlugten en naar 

huis te komen, terwijl de booswicht, zooals zij meent, boschwaarts keerde. Zij was bebloed en 

geheel ontsteld, maar had toch de zelfvoldoening van niet bestolen te zijn geworden. Van een en 

ander is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak dan ook ernstig onderzoekt. Het Bosch wordt 

bewaakt en doorzocht, terwijl verscheidene personen zich geroepen achten, om onze veldwachter 

behulpzaam te zijn. Het is te hopen, dat de dader spoedig in handen der justitie gerake. Moet man de 

daad van den boosdoener verafschuwen, niet minder moet men de onverschrokkenheid der vrouw 

bewonderen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1875 
 
Smilde, 25 Aug. Gister is door onzen veldwachter Hoogenberk van hier gevankelijk naar Assen 

getransporteerd de persoon, die verdacht wordt in het begin der vorige week de vrouw van den 

arbeider J. Kuik alhier op een brutale wijze te hebben aangerand, terwijl hij uit een Bosch sprong en 

haar aangreep, welke aanval op zoo manmoedige wijze door haar werd afgeweerd, dat de booswicht 

in de dwarsvaart teregt kwam. Alles was in rep en roep, toen hij eergisteravond, onder geleide van 

een groote menigte, die allengskens aanwies, en onder accompagnement van gezang, aan de 

dienaren van Themis werd overgegeven. 

Hij had zich gedurende al dien tijd schuil gehouden in bosch en land en zich gevoed van 

braambessen en een weinigje Drentsche stoet. Jl. Maandag kwam hij voor den dag, kocht bij den 

bakker A. Spijkman wat levensonderhoud en wilde zich bij den barbier C.V. van der Werf laten 

scheren, die zulks echter weigerde, omdat de man er zoo afzigtelijk uitzag. Zijn haar en baard waren 

in het wild gegroeid, terwijl zijn zindelijkheid verder zeer veel te wenschen overliet. De vrouw van 

J. Kuik herkende in hem denzelfden persoon, die haar had aangegrepen. Wij hopen, dat er genoeg 

bewijs zal zijn, om hem voor geruimen tijd onschadelijk te maken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1875 
 

Smilde. 

Op Maandag 6 September 1875, 

des namiddag te 3 uur, zullen, op het land te Smilde in Eekhoutsblok, publiek worden verkocht: 

Vijf hectaren aldaar op stam staande 

AARDAPPELEN, 

in perceelen, ten verzoek van den heer Mr. H.J. SMIDT c.s. te Assen. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


