
 

 

 

blad 1883f1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 APRIL 1883 
 
Ondertrouwd:     JAN BOXEN 

en 

      ANNEGIEN THEISENS. 

Smilde. 

Gasselternijveen. 

SMILDE. 

Op Maandag 16 April 1883, 

des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. R.J. SCHUT, bij de van 

Liersbrug te Smilde, publieke verkoop van: 

Een Eikenhouten Kabinet, 

COMMODE, KLEERKAST,  GLAZENKAST, 3 KACHELS, Eikenhouten MANGEL, BASCULE,  

NAAIMACHINE, BEDDEN met toebehooren, STAANDE KLOK, TAFELS, STOELEN, LAMPEN, KOPER, 

TIN, PORSELEIN, GLAS- en AARDEWERK, SPIEGELS, SCHILDERIJEN en ’t geen verder tevoorschijn zal 

worden gebragt. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28  MAART 1883 
 
Norgervaart, 27 Maart. Zaturdagavond hebben de arbeiders aan het kanaal alhier duchtig geslagen. 

De politie heeft zich de zaak aangetrokken. Een is zoo toegetakeld, dat hij het werk nog niet kan 

hervatten. 
( hoort eigenlijk op blad 1883e2) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 10 APRIL 1883 
 

 
De nieuwe spelling. 

Wij willen ons geene partij stellen noch voor noch tegen deze nieuwe spelling. De zaak op zich zelve 

laat ons geheel koud; wij laten dan ook geheel in het midden welke speling de beste is, de oude of de 

nieuwe. 

Wat wij echter wel wenschen, is dat het verschil en de verwarring in de verschillende spellingwijzen 

ophouden. Er is geene eenheid, en de kinderen leeren geheel ongelijk al naar zij onderwijs ontvangen 

van iemand, die de oude of de nieuwe spelling is toegedaan. 

De woorden dienen, om de gedachten der menschen uit te drukken; hoe minder de menschen elkander 

verkeerd kunnen verstaan, hoe beter. Het is daarom het beste, niet alleen dat alle menschen aan een 

woord  dezelfde beteekenis geen, maar ook, dat zij het op dezelfde manier schrijven. 

Wij juichen daarom ook de poging van onze regeering toe, om eene eenvormige spellingwijze in onze 

taal in te voeren. 

Het Provinciaal bestuur van Drente heeft zich bij deze poging aangesloten. 

Wij hopen, dat de gemeentebesturen en vooral ook de onderwijzer, om der eenheidswil in onze taal, 

mede de nieuwe spelling zullen volgen. 

Wij voor ons stellen ons voor, deze ook in onze courant zooveel mogelijk toe te passen, en naar onze 

geringe krachten er toe mede te werken, dat het verschil in de spelling ophoude. 

W.G. 
(ik zie nog weinig verschil, maar Dingsdag is Dinsdag geworden!) 


