
 

 

 

 

blad 1886o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 5 JUNI 1886 
 
ASSEN, 4 Juni. De vermoedelijke dader van den moord te Smilde, Roelof G. aldaar, werd heden te 

ongeveer half zes door den brigadier-majoor der rijksveldwacht, K. van Maren, en den 

rijksveldwachter W.F. Braxhoofden alhier geboeid binnengebracht. De man ontkent nog steeds aller 

schuld. Ook zijn geen vermiste voorwerpen gevonden, maar de aanwijzingen voor de schuld van G. 

moeten zoo bezwarend zijn, dat zijne voorloopige inhechtenisneming is bevolen. 

 

HET NIEUWS VAN DEN DAG 
Dinsdag 6 Juli 1886 

De verdachte van den moord op Aaltje Doorten te Hoogersmilde, Roelof Grit, aldaar, is na eene maand 

van voorarrest te Assen, wegens gebrek aan bewijs, weder op vrije voeten gesteld. 

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN 

16 AUGUSTUS 1895 
 

Al zouden de kraaien ’t uitbrengen. 

Vóór ongeveer negen jaar werd te Hooger-Smilde een boerendochter vermoord. Een zekere R.G., dien 

men algemeen van den moord beschuldigde bracht verscheidene weken in voorarrest door. Volgens 

loopende geruchten moet nu een neef van de vermoorde, wonende in de gemeente Dwingeloo, zich 

hebben uitgelaten de moordenaar te zijn, en na die bekentenis pogingen hebben aangewend om zich 

van kant te maken, hetgeen hem echter belet is. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 8 JUNI 1886 
 
Smilde, 7 Juni. Naar wij vernemen zijn in zake van den gruwelijken moord te Hoogersmilde tegen 

Woensdag e.k. elf getuigen gedagvaard voor den heer rechter-commissaris te Assen. Het is te hopen, 

dat hierdoor meerder licht over deze misdaad zal worden verspreid. 

 

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN 

25 AUGUSTUS 1895 
 

De moord te Hoogersmilde. 

In eenige bladen komt een bericht voor in verband met den in het jaar 1886 gepleegden moord te 

Hoogersmilde, bij gelegenheid van de Dwingeloer jaarmarkt. In dat bericht wordt een neef van de 

vermoorde als de dader aangewezen. Een onzer berichtgevers, die dat verhaal ten stelligste 

tegenspreekt, meldt ons het volgende: 

Op de jaarmarkt te Diever, den 10en Augustus jl., werd dat praatje algemeen verspreid. Denzelfden 

dag is door de politie een onderzoek ingesteld. Daaruit is gebleken, dat de bedoelde neef, die sedert 

eenigen tijd aan verstandsverbijstering lijdt, zich nooit tegenover zijne familie, noch tegenover zijne 

bewakers heeft uitgelaten als zou hij de moordenaar geweest zijn. Het is zelfs bekend, dat genoemde 

persoon met zijn vrouw op de jaarmarkt aanwezig was. Den waren schuldige heeft men nog steeds niet 

kunnen ontdekken.      N. v.d. D. 

 


