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DE GRONDWET 

DONDERDAG 20 MEI 1886 
 
Te Smilde is Maandag jl. een moord gepleegd op de omstreeks 30 jarige Aaltje Doorten. Terwijl de 

andere huisgenooten naar de jaarmarkt te Dwingeloo waren is zij vermoord geworden. Bij hunnen 

terugkomst vonden zij haar in het varkenskot liggen met afgesneden hals en twee diepe sneden in het 

voorhoofd. Naar het schijnt, is er eene vreeselijke worsteling vooraf gegaan; overal vond men 

hoofdhaar in de keuken. Naar omstandigheden te oordeelen, is de moord uit zucht om te stelen 

gepleegd. De kasten waren opengebroken, en eenige gouden en zilveren voorwerpen verdwenen. 

Omtrent den moordenaar is niets met zekerheid bekend. 

De justitie uit Assen heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. 

DE ZUID-WILLEMSVAART 

VRIJDAG 2 JULI 1886 
 
Vrijdag is gevankelijk uit Beilen (Dr.) naar Assen overgebracht, om door den rechter van instructie te 

worden verhoord, R. Grit, verdacht van moord op Aaltje Doorten. 

De Volksvriend 

Donderdag 29 Juli 1886 

-Uit Hoogersmilde wordt aan de N. A. Ct. gemeld: algemeen gaat hier het praatje, dat de 

vermoedelijke dader van den onlangs gepleegden moord op Aaltje Doorten, namelijk R. Grit, spoedig 

weer uit de gevangenis zal worden losgelaten, wegens gebrek aan voldoend bewijs. 

Velen van de getuigen, die daarover ten nadeele van Grit verklaring hebben gedaan, vreezen zijne 

komst herwaarts, voornamelijk de schaapherder Lunsho, die ronduit zegt: als de Grit weer los komt, 

ga ik dadelijk vertrekken, want ik heb mijn leven lief. Niet alleen de getuigen, maar iedereen hoopt dat 

dit praatje niet zal worden bewaarheid, omdat aan zijne schuld niet meer wordt getwijfeld. 

Later bericht: Roelof Grit van Hoogersmilde, die, als verdacht van den moord op Aaltje Doorten 

aldaar gepleegd te hebben, in hechtenis was genomen, is uit gebrek aan bewijs weder op vrije voeten 

gesteld. 

R. G. uit Smilde, verdacht van den moord op Aaltje Doorten, is weder geboeid naar de gevangenis te 

Assen overgebracht. De geleiders vervoerden tevens een zak met goed (kleeren enz. van den 

verdachte). Hoewel er nog steeds geen voldoend licht schijnt te zijn opgegaan – de man blijft 

ontkennen en is tot dusver steeds zonder resultaat in verhoor geweest – moeten er zeker nadere 

aanwijzingen ter kennis van de bevoegde macht zijn gekomen. 

Rotterdamsch Nieuwsblad 

Donderdag 8 Juli 1886 

Toen de bewoners eener boerenwoning te Smilde Maandag van de jaarmarkt te Dwingeloo huiswaarts 

keerden, vonden zij tot hun groote ontsteltenis de 30-jarige huisgenoote Aaltje Doorten met 

afgesneden hals en twee sneden over het voorhoofd in het varkenshok liggen. Men vond overal in de 

keuken uitgerukte vlokjes haar, waaruit bleek, dat er een vreeselijke worsteling moet zijn 

voorafgegaan. De kasten waren opengebroken en vele kostbare voorwerpen ontvreemd. Omtrent den 

moordenaar is niets bekend. 

Haagsche Courant 

Donderdag 20 Mei 1886 


