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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 DEC. 1870 
 
+ Smilde, 10 Dec. Naar wij vernemen, heeft hier een allerbetreurenswaardigst feit plaats gehad. 

Gistermiddag vernam de politie alhier, dat er op de Oude-Smilde vermoedelijk een kindermoord had 

plaats gehad. Een onmiddelijk  door den burgemeester , de politie en dr. Fledderus insgesteld 

onderzoek bragt aan het ligt, dat eene zekere Hilligje Klok aldaar, ongehuwd, in den nacht van 

Dingsdag op Woensdag jl. heimelijk was bevallen. Deze ontkende dit echter pertinent. Toen men 

evenwel na eenig zoeken het lijkje van een pasgeboren kind in de sloot naast het huis wond, erkende 

zij dat het haar kind was. Van een en ander is toen proces-verbaal opgemaakt en naar Assen 

opgezonden, vanwaar hedenmorgen de regterlijke magt hier is gearriveerd om de zaak verder te 

onderzoeken. Bij het verhoor moet zij bekend hebben, het kind direct na de geboorte om het leven 

gebragt en gister in de sloot geworpen te hebben, waar het door de politie gevonden is. De 

burgemeester en de politie hebben dadelijk alles in het werk gesteld om de zaak tot klaarheid te 

brengen en verdienen daarvoor allen lof. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 DEC. 1870 
 
Bovensmilde, 10 Dec. 1870. Heden overleed tot onze droefheid, ons jongste dochtertje ANNA, in den 

ouderdom van ruim 8 maanden. 

C.R. DE JONGE 

C. DE JONGE-BLOMSMA 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 DEC. 1870 
 
+ Smilde, 11 Dec. De voorstelling, jl. Donderdag door de rederijkerskamer  alhier ten voordeele van 

de algemeene armen gegeven, heeft, naar we vernemen, eene som van ruim f 60 opgebragt. Hierbij 

heeft de kamer uit hare eigene kas nog ruim f 12 gestort, al hare verteeringen uit eigen zak betaald, 

daarenboven uit eigen beurs bij de som nog eene kleine som gevoegd, om, na aftrek van de kosten, die 

bij een eerste voorstelling natuurlijk niet gering zijn, dertig gulden voor de algemeene armen 

beschikbaar te kunnen stellen. Eere wien eere toekomt! 

Deze gelegenheid nemen we waar om een verzuim in ons voorgaand berigt te herstellen, nl. dat de 

muziek uit Assen, onder directie van de heer Engers, veel tot genoegen van het publiek heeft 

bijgebragt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 DEC. 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 14 Dec. 

Naar aanleiding van het misbruik, het welk ook in deze gemeente van het zoogenaamde 

nieuwjaarwinnen wordt gemaakt, vooral ook met het oog op de onzedelijke gevolgen die het niet 

zelden na zich sleept, is het voorzeker wenschelijk, dat zulks zoo veel mogelijk wordt te keer gegaan. 

Niet dat ik den mingegoede de gaven, welke hem op dien eersten dag van ’t nieuwe jaar meer als 

gewoonlijk met eene kwistige hand worden uitgereikt, wil onthouden, neen! evenals in verscheidene 

plaatsen der naburige provincie Friesland, kunnen ook hier gelden of andere giften worden 

bijeenverzameld, waartoe schrijver dezes gaarne bij wil dragen, welke alsdan aan mingegoeden naar 

elks behoefte kunnen worden uitgereikt. 

Door dit voorbeeld te volgen zal ongetwijfeld het misbruik veel worden voorkomen en veel verkeerds, 

hetwelk toch den weldenkenden tot ergernis is, worden te keer gegaan. 

Plato 


