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Uit Hoogersmilde meldt men ons, dd. 17 Mei:
Eene vreselijke misdaad is hier gepleegd, in de nabijheid der Venesluis op de grens der gem.
Diever. Daar woont Teunis Doorn, wiens gezin, behalve de vader zelf, uit zijne beide dochters
bestond. De beide meisjes, klein van gestalte, waren gebrekkig.
De vader en oudste dochter gingen naar de jaarmarkt te Dwingeloo; Aaltje, oud 35 jaar, paste op ’t
huis. Omstreeks één uur of half twee schijnt ze nog bezoek van een buurvrouw te hebben gehad,
met wie ze waarschijnlijk nog koffie heeft gedronken. Omstreeks half vijf kwam een klein
buurmeisje, om Aaltje een stukje koek te brengen, en zij vond haar badende in ’t bloed in het
wagenschuurtje liggen. Zij was vermoord…. Het kabinet was ontsloten, een kastje eveneens, en de
waarde aan goud en zilver verdwenen. Het schijnt, dat de moordenaar haar in ’t achterhuis heeft
weten te praten en haar daar met een snijdend werktuig heeft ter dood gebracht. Het lijk vertoonde
vele en groote wonden; in een diepe wonde in den hals bleek de slagader doorgesneden. De
vermoorde was een vlijtig en oppassend meisje.
Met innig medelijden beschouwden al de aanwezigen den grijzen vader, die overstelpt van smart,
bij zijn tehuiskomst het bloedig lijk aanschouwde, en eveneens de oudste dochter, die hare
liefhebbende zuster vermoord vond, en in hare radelooze droefheid niet wist wat zij deed.
Niemand der aanwezigen kon zich herinneren dat in deze gemeente ooit zulk een brutale misdaad
op klaarlichten gepleegd is.
Opmerkelijk is het dat de kettinghond, die aan den voet van het kabinet vast lag en nog al
kwaadaardig is, de misdaad niet heeft verhinderd. Men moet zich daarover temeer verwonderen,
omdat de misdadiger toch waarschijnlijk na het plegen van den moord den diefstal heeft begaan.
De huizen staan in die buurt niet dicht bij elkander, en de bewoners zijn gewoon de jaarmarkt te
Dwingeloo te bezoeken.
Uit de secretaire zijn gestolen de volgende voorwerpen: 1 zilveren oorijzer met gouden stiften,
gemerkt A D in geklopte letters; 1 paar gouden platen; 1 paar gouden kroontjes; 1 goeden halsslot
en een zakboekje met lederen omslag, donkerbruin van kleur, waarin eenige quitantiën en
aanteekeningen.
De justitie uit Assen is naar het Veneschut vertrokken om een onderzoek in loco in te stellen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 MEI 1886

De dader van den moord te Smilde is nog niet bekend. Wel zijn een paar laarzen en een broek bij
iemand te Smilde, op wien vermoeden rust, in beslag genomen, maar verder is niets met zekerheid
te zeggen. Op de in beslag genomen voorwerpen waren geen bloedvlekken te ontdekken.

DE TIJD: GODSDIENSTIG-STAATKUNDIG DAGBLAD
WOENSDAG 26 MEI 1886

Omtrent den moord te Smilde kan nog worden gemeld, dat het vermoeden meer en meer veld wint,
dat de buurman, van wien reeds in een vorig bericht sprake was, werkelijk den misdaad zou hebben
gepleegd. Bij het lijk van de verslagene gebracht, was hij niet op zijn gemak, en hij moet zich
hebben uitgelaten, dat hij op den middag van den moord bij den vader van den verslagene met deze
laatste koffie had gedronken. Nu is werkelijk op het tijdstip, dat hij opgeeft, iemand in de woning
der verslagene gezien door twee personen, die daar waren voorbijgekomen. Het onderzoek wordt
steeds voortgezet en de verdachte, natuurlijk, voortdurend in het oog gehouden. Zijn voetsporen zijn
in een nabijgelegen boschje aangetroffen. De justitie is ter plaatse tegenwoordig en neemt
uitgebreide maatregelen om den schuldige te vinden.
Zaterdag heeft de begrafenis van de verslagen onder een grooten toeloop van menschen plaats
gehad.
(D. v. Ned.)

