BROKSTUK
Dieven in Börk
Uit onderstaande krantenberichten blijkt dat ook in de tweede helft van de negentiende eeuw
dieven in Westerbork actief waren.
3 Juni 1865 Provinciale Drentsche en Asser Courant
Westerbork, 31 mei. In den afgeloopen nacht is er eene zeer brutale diefstal gepleegd ten
huize van L. TIJMES, koopman in houtwaren en herbergier, wonende aan het
Oranjekanaal aan den weg van hier naar Elp. De dief of dieven hebben het kelderraam
opengebroken en zich alzoo een ingang tot den kelder gebaand. Zij hebben daaruit
medegenomen eenige stukken boter, 3 boerenstoeten, 1 flesch punsch en eenige
kleinigheden meer. Ook hebben ze een vat brandewijn van de plaats gehad, doch niet
medegenomen. Men hoopt, dat de daders mogen gevat worden.
Dingsdag, 1 Maart 1870 Provinciale Drentsche en Asser Courant
Westerbork, 26 Februari. Gisternacht had er in het naburige gehucht Eursinge eene zeer
brutale diefstal plaats bij den stoeldraaier J. aldaar. De dief of dieven zijn boven in het dak
geklommen en hebben hem eenige stukken spek ontvreemd. Het is te wenschen dat de
politie de daders moge vinden.
23 September 1870 Ingezonden stuk Provinciale Drentsche en Asser Courant:
Mijnheer de redacteur!
Met de opname van het navolgend schrijven zult gij ondergetekende verpligten:
Zaturdag den 3den September 1870 werd hier uit den tuin van den heer Kijmmell eenig
ooft ontvreemd. Mijne woning bevindt zich in den onmiddellijke nabijheid van dien tuin,
en nu vervoegde zich des avonds van dienzelfden dag de burgemeester van deze
gemeente met den veldwachter ten mijnent, teneinde eene huisvisitatie bij mij te doen,
zooals werkelijk plaats had, naar het gestolen ooft, wat echter niet gevonden werd.
Ik behoef er niet op te wijzen, dat voor mij, die nog nimmer met de politie in eenige
aanraking geweest ben, die er hooglijk prijs op stel in de ogen mijner medeburgers als een
eerlijk man beschouwd te worden, eene dergelijke huisvisitatie alleronaangenaamst, ja zeer
vernederend is, maar ik wensch door middel van uw blad gaarne het antwoord eens te
vernemen op deze vragen:
1e
Was de burgemeester van Westerbork in het onderhavige geval gemachtigd ten
mijnent huisvisitatie te doen?
e
2
Zoo ja, moeten er dan niet zware vermoedens tegen den betrokken persoon
aanwezig zijn, om tot eene huisvisitatie te kunnen overgaan?
Ik heb deze vragen gesteld, M. de R., omdat er tegen mij geene vermoedens aanwezig
konden zijn, tenzij men de nabijheid mijner woning als een vermoeden beschouwt, wat
toch te dwaas zou zijn om te bedenken, en te meer nog omdat het mijn gevoelen is, dat
het niet het denkbeeld van den wetgever geweest kan zijn, om toe te laten, dat
ambtenaren maar willekeurig met de eer hunner medeburgers zouden kunnen spelen.
Met de beantwoording dezer vragen zal men verpligten.
Westerbork, 19 September 1870. Uw Dienaar, H. Bennekers.

