
blad 1872k 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 JULIJ 1872 
 
+ Smilde, 10 Julij. Gister kwam bij zekere weduwe en tapster alhier een koopman, verzocht een 

slokje en bood haar eenige schoteldoeken voor zeer lagen prijs - 5 ct. per stuk - te koop aan. Hij 

vertelde onderwijl, dat hij zijne goederen goedkoop wilde verkoopen, want hij was tijdens den oorlog 

tusschen Pruissen en Frankrijk uit Pruissen gevlugt. Terwijl hij hiermede bezig is komt een tweede 

koopman in huis, maakt zich bekend als te heeten Donker en te Assen te wonen en vraagt aan den 

eersten koopman of hij nog van die schoteldoeken heeft, die hij bij een ander te koop gepresenteerd 

had. “O, ja!” was ’t antwoord, “doch ik heb ze bij iemand aan een brug.” Natuurlijk noemde hij maar 

wat op. De tweede koopman, schijnbaar daarmede tevreden, wilde gaarne, als de ander nog een 

goedkoop stuk goed had, zulks koopen, want hij was gehuwd en vader van eenige kinderen en wilde 

gaarne een cent verdienen. 

Daarop werd een stuk laken van ongeveer 10 el uitgepakt en aan hem verkocht voor f 18, doch toen ’t 

op betalen aankwam, bezat hij maar voor de helft geld. Nu verzocht hij de weduwe hem negen gulden 

te leenen en gaf daarbij vóór, dat ’t een spotprijs was en de helft van het gekochte vanzelf ten harent 

te zullen laten. Voor de moeite gaf hij haar een gulden en beloofde 10 cent per el winst aan haar bij 

het terughalen te zullen betalen. ’t Kon er wel af; er was immers zoo’n goede cent aan te verdienen, 

hetgeen denzelfden middag nog zou plaats hebben. Nadat dit was afgeloopen kwam er een stuk 

katoen  ter grootte van 32 el - een soort van half linnen, blijkbaar geen meerdere waarde hebbende 

dan 14 - 16 ct. per el - te voorschijn, hetgeen ook door den quasi-koopman tegen 30 cents de el 

gekocht werd - een koopje zoo hij zich uitdrukte - en waarvoor hij, zoo als te begrijpen is, ook geen 

geld had om te kunnen betalen. Ook daarvoor moest de kasteleinsche hem ’t geld maar leenen, 

waarbij hij beloofde ’t goed eenige oogenblikken later met het laken te zullen komen halen. 

Hierna vertrokken verkooper en kooper, maar de zich noemende Donker keerde niet terug, en de 

vrouw, die bemerkte dat zij bedrogen was, kan zich nu in ’t bezit van ’t laken en ’t katoen verheugen. 

’t Schijnt dat deze kooplieden er hun werk van maken de ligtgeloovigen op deze wijze te bedriegen. 

Zijn wij wel ingelicht, dan moeten deze sujetten ook op andere omliggende plaatsen op gelijke wijze 

zijn te werk gegaan. Een ieder zij gewaarschuwd en wachte zich voor hen. Zij schijnen koers naar 

Groningen te hebben gezet. 

 

Rogge - Klaver. 

Smilde. 

Op Dingsdag 16 Julij e.k., ’s avonds te 5 uur, publieke verkoop van 3 kampen Rogge, aan de 

Norgervaart, voor  den Heer MEIJER COHEN, en 4 kampen Klaver, tegenover de school van 

KALVERKAMP, pl. 10, te Smilde, voor Mej. de Wed. COHEN. bijeenkomst bij den Kastelein S. DE 

BOER aan de Norgervaart. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 JULIJ 1872 
 
+ Smilde, 11 Julij. Gepasseerde nacht heeft men in de tuin van J. Boer m. smid alhier op een zeer 

woeste wijze te werk gegaan, n.l. door een partij stamboonen, koolrapen, wortelen etc. totaal te 

vernielen. De politie van een en ander kennis bekomen doet onderzoek, en wij hoopen dat het hun 

moge gelukken de dader of daders van dit laffe en kleingeestige werk op te spooren teneinde naar 

verdienste te worden gestraft. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JULIJ 1872 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 JULIJ 1872 
 

TE KOOP OF TE HUUR 

een nieuwe Ton-Watermolen, 

lang 4.50 Meter, wijd over diameter 45 C.M., met drie Slagen en eiken As, zeer zooliede. Te 

bevragen bij H. BOS, Mr. timmerman te Smilde. 

Brieven franco. 


