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Tubantia 

Woensdag 2 juni 1886 

-Zaterdag is B. Grit uit Beilen (Dr. ) naar Assen overgebracht, om door den rechter van instructie te worden 

verhoord. Hij wordt verdacht van den moord op Aaltje Doorten. 

Algemeen Handelsblad 

Zondag 4 juli 1886 

De Volksvriend 

Donderdag 10 juni 1886 

-Te Smilde is Maandag 17 Mei een gruwelijke moord gepleegd. De verslagene heet Aaltje Doorten, 

omstreeks 30 jaren oud. Haar vader Teunis Doorten, was met zijn andere dochter naar de markt te Dwingelo 

geweest. Toen hij terug kwam, vond hij Aaltje in een schuurtje achter de woning vermoord liggen, met 

afgesneden hals, terwijl uit velerlei omstandigheden was te zien, dat er een hevige worsteling moest 

voorafgegaan zijn. 

Uit alles blijkt, dat de moordenaar tot zijne daad is gekomen met het doel om te stelen. Verschillende kasten 

stonden geopend, en eenige gouden en zilveren sieraden zijn verdwenen. Zonderling is het, dat de 

kettinghond, die bij het kabinet lag, de misdaad niet heeft kunnen verhinderen. 

Omtrent den dader weet niemand van de buren eenige inlichting te geven. hij is waarschijnlijk door het 

geboomte achter de woning weggevlucht. 

Het geval verwekt groote en algemeene ontsteltenis, temeer daar Aaltje Doorten als een braaf en oppassend 

meisje bekend stond. De justitie uit Assen is terstond overgekomen om nauwkeurig onderzoek te doen. 

De “Asser Ct.” bevat omtrent deze gebeurtenis nog de volgende bijzonderheden: 

“De vader en de oudste dochter gingen naar de jaarmarkt te Dwingelo; Aaltje oud 35 jaar, paste op ’t huis;  

omstreeks een 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 het achterhuis heeft weten te praten, en haar daar met een snijdend 

werktuig heeft ter dood gebracht. Het lijk vertoonde vele en groote wonden; in eene diepe wonde in den 

hals bleek de slagader doorgesneden. 

Met innig medelijden beschouwden al de aanwezigen den grijzen vader, die overstelpt van smart, bij zijn 

tehuiskost 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 dag gepleegd is. 

“De huizen staan in die buurt niet dicht bij elkander, en de bewoners zijn gewoon de jaarmarkt te Dwingelo 

te bezoeken. 

“Uit de secretaire zijn gestolen de volgen voorwerpen: 1 zilveren oorijzer met gouden stiften, gemerkt A D 

in geklopte letter; 1 paar gouden platen; 1 paar gouden kroontjes, 1 goeden halsslot en een zakboekje met 

lederen omslag, donker bruin van kleur, waarin eenige quitantien en aanteekeningen.” 

De dader van den moord is nog bekend. Wel zijn – naar de “Asser Ct.” meldt – 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 Standaard 

Donderdag 20 Mei 1886 

De inwoner van Hoogersmilde, die als verdacht van moord op Aaltje Doorten aldaar gepleegd te hebben, in 

hechtenis was genomen, is gisterenmiddag, uit gebrek aan bewijs, weder op vrije voeten gesteld. 

Te Smilde is Maandag jl. een moord gepleegd op de omstreeks 30jarige Aaltje Doorten. Terwijl de overige 

huisgenooten naar de jaarmarkt te Dwingeloo waren had de misdaad plaats. Bij hunne terugkomst vonden zij 

haar in het varkenshok liggen met afgesneden hals en twee belangrijke sneden over het voorhoofd. Naar het 

schijnt, is er een vreselijke worsteling voorafgegaan; overal vond men hoofdhaar in de keuken. Uit 

verschillende  omstandigheden leidt men  af, dat de moord uit zucht om te stelen is gepleegd. De kasten toch 

waren opengebroken, en eenige gouden en zilveren voorwerpen verdwenen. 

Hoewel de justitie uit Assen inmiddels een onderzoek heeft ingesteld, is aangaande den moordenaar nog 

niets bekend. 


