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DE z. A. TAALBOND 
Er> 

DE TAALVEREENVOUDIGING. 

"1-'rofe:!Sor VIwuc:-: d eed verslag van :~;ijn zending naar 
Noderl:lDd in zako de taalvercenvoadiging, en bracht voor 
de ver1,radcr ing de schriftelijko opgavo dezc1· vcreen
vondigiugon, ah gelegd voor de Oomml1lsie voor Taal- en 
J-otterkundo ui.i do Maatsoba.ppij dPr Nederlandsoho 
Lettel'knnrlc> te Loiden, en doot• da.t Genootsohap aan
genomon en uelnnc~h tigd. 

"Nadal de dank llc1· vergadering gebt·aoht wa~S aa.n Professor 
Viljoen, en allen, die hem in clezen met raad en daad 
hadden gedioncl, en bij name aan de heeren Professor 
Dr. J. W. Muller (Utrecht), Professor Dr. G. KalJf 
(Leiden). llr. G. J . Boekenoogen (Lid van de Redaotie 
van 't Groot Ncdcrlandsoh Woordenboek te Leiden), Dr. 
N. Mansvclt (Oud-Superintouduul van Onderwijs in de 
Z.A.l!.), werd beslotcn: 

" Dit document a.ls Ohart<lr to 1:\ten druklrcn in den vorm 
eenot· hroobnro, en met tocliohting-on ui t te geven, ter 
verzending uan aile onder•.vijzcr~ t•n docentcn in de 
Nederl:l.ndsehe t:tal in Z uid-Aft· ika, ze tcven.~ vorzookcnde 
hun goed- of afkcuring sehrirtelijk te kenuen te geven, or 
hun gedaohten ui t te l:lprekon in verba.nd met doze 
belangrijke zaak. Ter ophelcloring zullcn verder nan de 
l.lt·oohure \\Orden tocgevoegd para.llel-kolommen van don
zclfdcu tckbt., in de Otldc en in de nieuwe spelling." 

U il dr Notulen de•· Ve!'Q•.tdel'ing va1t 't BesLuw· van den Z.A • 
Taalbond, gela.ouden te SteiLeBI>Osclt, op Zute1·dag, 30 J cmtun·L· 
11104. 

"'t Z:l.l niemaml lwvret'mden, dat naarmak zich in de la:1tste 
jaren ondt•r di? A.frikn.-\.ndurs t'en kracbtiger nationnal govoel 
lteeft geop•·nba!lrd. ook de liefdl' voor dt• mo,·dertaal mi.'N' altn ' t 
Iicht is gekom11n. 7-ijn ze 't in zoov~;~rre eens, dat ze allen 
.wggen: ' t H ol:nndsch i:,~ en blijft onze ta.al; we maetl'n rle 
rechten daarvau bandhaven en de :;tndie ervan bevordert'n,' tnch 
heerscht er e<>n hl·lnngt·ijk Yers('.hil l'nn gevoelcn omtr,mt dll 
vraag. welke de i.Jep:J.alde vorm zijn z:~.l. dien 't Hollands~:h in 
%uid-Afrik::l z:U mootcn na.nnemen, en wat men zich dus ten doE'! 
moat stellen bij de nankweeking der tnal. 
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" Wie met den loop onzer gcschied~nis belrend is. ?.al :r.ich 
hiero,rcr geens1.ins verwondeJ•Em, maar eerucr verbaasd 110 dank
baar zijn, dat dit versehil van gevoelen niet nog grookr i11. Dat 
alle ver~cb1l echter, voor zoov~r 't bestaat, nadeelig is '·oor d~:~ 
beoefening der moedertaal, en dat 't, vooral naMt den krachtigen 
invloed van 't Engelsch, do.t nanr den ,-oorrnng streeft, gtlvaarlijk 
moet zijn voor de belangen onzer taal, laat :r.ich gemakkeli)l{ 
begrijpen. 

"Op de school to<'h heeft men dezelfde taa.l onderwe11en, die 
in Nederland op de school gebruikt wordt. Dit heeft echter 
niet kunnen bel etten, da.t er ten om•.ent belangrijkc, uiteen . 

. loopende richtingen :r.ijn ontst&un. Ook zij, die willen, dat "nj 
ons voortdurend nan 't zuivere Nederlandsch zullen houden, 
kunnen 't niet ontkennen, dat, in den regel, r.elfs de verst gevor
derden onder ons <"r niet toe komen, de taal juist zM te sch1-ijven 
en te spreken als de beschaafde NederlandPr. Nn.tuurlijk is dit 
ten dee1e 't gevolg van 't tc betreuren feit, dat er rum de beoefe
n.ing onzer moedertaal op de school niet genoeg tijd gewijd wordt. 
Yoor een groot deal echter hangt 't samen met onzen volksaard 
en on1.e ln.ndsomstandigheden. :Een van de gevol<ren hiervan is 
geweest, dat er bij de studeerende jeugd veelal d'e meaning is 
ontstaan, dat 't Nederlandsch een bij uitstek moeilijke taal is, en 
da.t men r.e tegen heug en meug een gedeeltelijk vreemde taal 
wil opdringen. 

"Hier bleef 't ook niot bij, maal' van lieverlec begon men zieh 
in nieuwsbladen en elders van een ~lvorm te bedienen, die 
zoowel in de gewone taalregels, de spellinl) en gra.mmatica., aiR in 
rle woordenkeus en het woo•·dgebruik, ran de erkende o.fweek. 
Had men dus ten onr.ent reeds te maken met de oude zoowel als 
de nieuwe richting en bovendien nog met de beweging, die zegt: 
" Skrijf soos jij prnat," men liep nu gevaar, dat de verwarring in 
den loop des tijds nog grooter zou worden, tot niet geringe schade 
van de taal, di~ ons allen zoo dierbaar is. 

"Met 't oog op dt~ze omsta.ndigheden mBn.kte Professor 
de Vos, als Yoorzit ter •an 't Bestuur van dt!n ~.A. 1'aalbond, 
eenigen t ijd geleden gebruik van de gelegenheid, welke hem een 
vacantiereis door de be ide Republieken veNchafte, om eerst te 
BloemFontein en daarna ook ta Pretoria met manncn ,·:~n gc:t~ 
deze k1•estie te bespreken. De vraag w~rd ge<Llan, of de t ijd 
niet gekomen was, dat vertegenwoordigers nm de beide Repu
blit>ken en van de Kaapkolonie elliuar op een t::nlconfertmtiA 
zoudan ontmot>ten, t en einde deze znak te bt'I.Sprelten <Jn te zien 
in hoever 't mogelijk WitS, de verr<cbilll'nde ricbtingen to 'er
eonigen. Dit plan vond algemeen bijval, en in ieder dezer :~t.aten 
werd een Commissi~:~ gevorrud om Y.Oodanige voorPtPllen te doe>n 
als v:m belang werdcn geacht." 
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7.66 &chreef de l:iti'Oerende Oommi-;sie, rlie was aangesteld 
UOOl' .. !ttl 11t-l'!l.te Oongres tN raunvotllli!Jing dn· Nldn·l<rndsc}~ 
1 'ttal, gehondl'o te Knapslnd op 4 en 5 Januari 18!)7," in bare 
·· hilltorische toelioltting \ 'Ull de Verrichtiogen der Taal
t•onferentie." 

Bedoelde Conferentie of Congres hield gedurende twee 
dagen r.ittin~, tlll werd bijgewoond door: de Professoren de Vos, 
:X. J. Hofmeyr, Logeman en Viljoen, D:s. l\1oorree~> en de 
hPeren :U. J. Stucki en J. H. Hofmeyr, uit de Ka.apko!onie, 
Ds. lJosm:tn, Dr. Rtlinink en Nico. Hofmeyr· (beida hutsten 
i~ernren aau het Stoat@-Gyrnn:l.l!imn te Pretoria), uit de 7,, A. 
Republit:k, t:n Dr. Brill (Hector n\n bet Gr·ay College te Bloem
fontein), uit den Vrijl)t:lat. 

Ret Congres had du.~ l't:U nog al vertegeuwoordigend 
karaktel'. 

Breed,·oe1·ig besprak tm geduldig ovt.orwooq bet de voor
t:ehr:l<'hto taalmoeilijkheden, die vele un velerlei bieken. 

De voorna.amstt1 dnnrvn.n echter ltunoen worden terug
gegeven in de we>ordPn van een lid van het Congres, zou:Us door 
hem laatst uitgesproken bij de jaa.rlijksche prij~uitdooling van 
den Z. A. Taalbond. 

" Het Hnlbndsch vnn :S ederbnd," zei hij, "hat geschreven 
en boek-Rol];mdsch. hcdt voor· r.elfs et~a ijverigt~n on bedrevEm 
.,;tudent nltous lastige knil<~poren, doorslagplekken, slagijzer,; en 
knipptm, wa:trnit men zir.h ble~:hts kan redden door eeu gednrig 
nasla.an vu.n van Dale, de Vries en t.e Wiultel, wn.t toch ma:rr 
<teeds een L.tstig en verdrietig wcrk is (Hoor). Wuarom moet ik, 
als ik van et>n koutkommer. of een pompoen, of een aardappel, of 
.•en pntut, of v:1.n een wP~ of straat schrijf. onder.t.ot!ken of hot 
oling manoc>lijk of nouwelijk i:~, of ik in den dt:rden of vierden 
na:1.mml "tlo" dan wei "den" er v6t.r rnooL pla:1.tsen, of ik, 
w::r.nneer ik da.nrna.ar referoor, moet gewagen vnn een "r.ij ' ' of 
•· hij ", oE ik " llaar ",dan wd "..:ijn •· o£" desr.elfs" moet zeggen '! 
, Gelat:IJ). De llll:le~t Lescha:J.fde llollander· heeft die lastige 
underscheidingen in zijn li}Jl'ehcn allang afges(·haft en beschouwt 
hem, die .zidr nog daa•·1·an bedient in den vriendeokring als 'n 
peda.nt uf 'n gck. Waarom moeten wij Aft·iknanders, in ooze 
1·umpetitie der t.'\len, &teeds ood.,r dien ballast zwoegen? W aarom 
motlten wij bovendien altoos gaan kijken oE de \'ries van ons 
Hischt. d:~t wij in de ccne opene of langtl ~yllabe evn enkele 0 of 
g lllllll!n gebruilren, maat· in etln andere een dnbbele? Waarom 
moet het een doodzonde 11ijn, wannt>er ik "fdoven" spel met 
cc.in o. en {j\' tlOJI!\tJl' wanneor ik in ., belooren' t" tltl OO's stop·? 
Wanrom moet gij, jongket·els, wanncer gij e<>n verlO,·in~!!brtef 
aan bet ntl'i~jo U\l't•r l1eur." wilt ~cbrijrt'n, e~:t·~t angstvallig ga3a 
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wtsnnffelen, of ht:t gewichtig woord al of niet n.:J.n cen 0 geno~g 
heeft ·? En zoo ook met de E. Waarom moet ik, om mijn 
gra.mma.tikale eer niet te verliezen, ~teeds onthoudt>n dat "beer en" 
(meervoud van hat woord dat " muurstut ., be.teekl!nt) ge.,pdd 
wordt met twee EE's, maar " beren" (meervoud van 'n zeki:'J' 
dier) met ~en .l!l, doch "bet>t•cn" {meervoud Y:tn een ander dier) 
alweel' met t "·ce RE's '?. (Gelarh). 

"De geleerden kunncn ons nntma·lijk all,·rhande etymolo
gische en andere kunstredenen voor deze rn der~ulijke P:tcentl'ir:i
tt'iten noemen-namelijk \vannuer men hun ti,1d geeft om hun 
borken t e madplegen. Maar, helnn.R, r.elf11 onder hAn is tor niet 
c6n nit de tien, dil• altoos precies \\ oot, hoo np dcze strihragen 
t e antwoorden. 

"T n Holland r.ijn al dt>ze fijnE' ondrrsclu•idingnn nl lastig 
geuoeg en willen KoliE>wijn en anderen den sukkrlE>nden leerling 
er ''an ontslu.tm; maar hier in YJ. Afrika, in Ut!D strijd tusRchen ue 
talen, is bet precie.s aan een wcdren ~;elijk, wa:u·in me:t he.t 
Engelsch(:j paard oen '· fea.ther weight jodtey " geeft. maar het 
Hollandsche met Pen honderd pond of watextra bezwan.rt (gel~Wh). 

"Wijd eu zijd klangt IIJen over zulk oen ongeli,il;Pn wedijrer. 
V oorul onr.e beste Hollandsclte onderwijr..:ws-tA StPllenbo~l'h • 
.Bloemfontein, Pretoria b.Y.- klagcn." 

Elk lid van bot Congres van Ul97 bleek vcl'lnngenrl om deze 
tlD andere bezwaren uit den weg te ruimen, maar tevens afkeerig 
van elken stap, die het denkbeeld zou .kunu~n vocden, <ht Hllm in 
dezen onafha.okdijk van ~edllrlnncl wilda te werk gnnn. Dr . 
.Reinink , zoo :r.cggeu de notulen," wijst e1· op, dat de beweging tor 
vereenvoudiging van 't Kedt!rland~ch in Nederland veld wint, en 
dat dt: Tr:msmalsche Commissie gaame in overeenstemloiug JJu~t 
de beweging in .Xederland wil ttl werk gaa.n." n.~ het>r .J. H. 
Hofmeyr maakte gewag van een voorstcl in dieo zin door 
hem op een verg'.tdering der Ka.a.psche Co11unissic ing ... diend, en 
Dr. Brill "ka.n er zich gehcel en nl bij neerleg~oten de Kollewijn 
fo£ Vereenvoudigings-] Partij in Xederlandzooveel mogelijk t11 
steunen, maar hij ver klaart zich be::! list tegen het MCh<'ppen \'an een 
tweed" Nederlandsche t11nl in Zuid-Afrika." Ook Ds . .Moorrees 
'· ncht samenwerking rnet Nederland 7.oer g"wens<'ht." De 
::3ecretaris, de het:r Nico Hofmeyr " wil, dat men duidelijk 
verstaa.o zal, d:tt de kwestie eenor Afrikaansche Taal op 't 
Congres n iet thuis hoort. Wij zijn hier om 't Nederlandsch te 
helpen vert:'t!nvoudigE'n, zondE'r meer." 

ln dezen geest handelend nam bet Congres to~n wei 
11naniem een tal van Yeteem·oudigings-YoorstellE'n aan, grooten
deels in de Kollewijnsche rirhting, hoe wd niet zoo vcr gevoerd ; 



11mnr t .,1 "'ns b~:~sloot h~t, op voor~tel van den he<'r ,J. H. Hofmeyr, 
a.m de Citvoerende Conuuissie (besroande uit Prof. de r OS en 
Dr. YiljOl:ln, van de Kaapl;olonie, Dr. Drill, van den Oranje 
Yrijstnat, en Dr. Reinmk en den heer ~ico Hofmeyr, 1·an de 
Z.A. Republiek) op tc dragt>n: " R~11 verklaring te bekomen van 
gt!l,a~hebbenden op taalgebied in Xederland (zooals b.v. de 
Koninklijke .A.cademie van W etens<'happen, de J...eidscbe Maat
schnppij van X ederlundsche };'='tterkundtl, de Literarische 
Faculteittln der verschillende 'C"niversiteiten, bet Bestuur van de 
X ederlandsche taalcongr'lS5en en prominente mannen, naar goed
vindeu dtlr Commissie) lllet 1~pleging der Vereniging tot 
Yereenvoudiging der :::lchrijftaal in Nederland, dat de door dit 
Congres voorgestdde Yereenvoudigingen niet in stt·ijd llijn met 
bet Xedt>da.ndsche taaltligt>n." 

Wegenl! onder-><'beidt>ne redenen, \laarond'='r vooral de ver
wikkelingtln, ditl den groot-en Zuid-.A.frikaanscben oorlog voor
nfgingen,kon geruimen tijd niet veel meer aan de vereenvoudigings
zaak worden gedaa.n. Maar dat ht~t Taa.lcongres ni+~t r.onder 
invloed was g'='blev~n, bleek o.a. daaruit, dat zijn voorzitter, 
Professor de V os, die te'·ens voorzitter is van on zen Z.A. 
Taalbond, in den loop van bet jaa.r 1 fl02 een schrijven ontving 
van het Depa.rtemcnt van Ouderwijs in de Transvaal, vragende, 
of de Congresbeslniten officieele kracht hadden ~n als bindend 
kondon worden bescbouwd bij het geYon van onderwijs in de 
Rollandsche taal. Hoewel bet antwoord moest zijn , dat zij nog 
g'='t:>n oliicieele l!a.ndie uit N ederla.nd badden bekomen, gaf de 
vrang toch aanleiding tot Pen bernieuwd bPpalen van d'=' aa.ndacbt bij 
bet onderwerp. Gevolgelijk werd Dr. W. J. Yiljoen verleden 
jaar door bet Hoofdbe~tuur van d'='n z . .n. Taalbond verzocht, 
Sl'hriftelijk rapport uit te brengen over de vereenvoudiging onzer 
schrijftaal, in grammatic.~, woordvorm, woordenkeus en woord
gebntik. En toen bij hot voornemen opvatte een bezoek aan 
Europa te brongen, werd bet volgendtl besluit door hetzelfde 
lichaam genomen : " Professor VI. J. Viljoen opdracht te 
gen~n. om, gedurende zijn verbHjf in Europa, te onderbandelen 
met het TJtlidllch L~:~tterkundig Genoot:;chap "n andere 
erkeude vereenigingen op taalkundig gebied betreffende r.ekere 
vereenvoudigde Yormen in bet gebruik der Nederlandsche taal, 
vooral h ~uid-Afrika, ten einde der.e officieel erkend te krijgen, 
om ze later ter bekraebtiging voor te leggen aa.n de Kaapsehe 
l'"niversitoi t, als leiddraad ook voor examinatoren." 

Professor Viljoon vert rok in de mas.nd April van verleden 
jaar naar Europa, voorzien van een geloofsbrief volgens de 
strekking van dt~r.e re~olutiil. In een schrijven van den voor-
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zitter, hem achternn ger.onden, w~rd het Rtnodpunt door dl'n 
Taalbund gekozen nogeens dnidelijk omschrave11: 

"\Vij willen geene nieuwe taal gaa.n scheppen, die uen na.anL 
van Nederlandsch niet waardig r.a.lzijn. Wij " ·pnechPn, dat uu~ 
nageslacht zich nog altijd v.a.l kunnen bedienen van de litoratuut· 
van Nederland. Maar wij zijn vex·plicht rE'kt·ning te hondt-n 
met on1.en volksaard en landsomstandighroen en ook met den 
sterken wedijvervnn de Engelsche taal bier te la.nde. Door al te 
conserYatief te willen zijn en naar bet onn10gelijke te streven. 
zouden wij aileen op den duur df:'s te mt~er schadfllijden. 

" WiJ houden ook het oog op wranderingen en ver
oenvoudigingen, die in Nedol'land zel£ burgerrecht ht~bben 
verkregen en wenscben danrvnn gebruik te maken. voor zoo 
ver zij ons van dienst kunnl"n ?.ijn, en dienen dnarin de onder
steuning te hebben van lichamen die op taalkundig gt•bied rnt•t 
gezag kunnen spreken. 

" W el ttl Yerstaan du!l, wij Nluiten on.~ daarmedf:' bij gt>t-n 
pa.rtij in Nedet·land a:m . . . . 

"Als wij aan de l'"niverliitl-tit alhier, ;r.ooducud~. de l""er
zekering kunnen geYeu, dat wat wij bedoelen uit 't bov~nstnnnd~: 
oogpunt beschouwd moet worden, en ook in Nederland 1.ou 
bescbonwd wordt, dan, dunkt mij, :r.:1 l r.ij da:mncde t~ned~:n 
:~,ijn." 

Profes~or Viljoen toog bij zijn nnnko111st in Eurnp:~ dadelijk 
UBO ht:'t werk. Hij stelde zich in mondeJjoge l'H ~chriftclijke 
eommunic:ntie met mannen en lichamon mn gezag en n:mzien op 
taalkundig gebied in 7.uid-zouwel nls Noord-Xedtrland, met 
Vlamiogen zoo,;el als met Hollanders, met led<.'n v:~n de 
Letterkundige Facnlteit!lln nan de t'niversiteiten. met BeEtuurll
leden v:~n bet Algemeen Xt>derlandsch Verbond, van d(' Mant
scbappij dt:!r Ned. Letterlmnde, nm de Yereniging tot 
Vereenvoudiging van Spt!lliog en Schrijftaal, van de Koninklijke 
Academi~:~ ran Wt>tenscbappen en van de Koninklijke Yla.1.1n!<che 
Academie te Gent. H ij bezo~ht o.a. 13russel, Geut, Leideu. 
Utrecht en Amsterdam, Mn vergaderingen l'D db cus.•icn ded
nemende, en tevPns beroemdo mannen ontmoetende, in Bw.flc: 
Dr. Paul Fredericq (Professor in de Geschil·dcni~ te Gent 
en bekend scbtij,·Eu·), Professor Yercouille (schrijvf'r v:m het 
bekende Etymologisch ·woordenboek). Dr. de VrtPIIe (m.d
redakteur van het Groot Nederlandsch Woordenboek), 
.Rechtt>r Obrie, den heer Meert (Secretaris ,·an den Ctentschen 
tak van 't A. N.Y.), en in Nerldrla?ul mann~:n al~: Dr. J . W. 
)(uller (hooglt>eraar in de .Ked. Tnal en Letterkundto te Utrf:'cht, 
e-n g~wezen Ed det· R edactie mn lwt W oordt-nbork der K ederl. 
Taal), Dr. Knlff (hooglc·C'r;mr in dt> Kt>dt>rlandRche U.tterk~nde 
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~mn de Universiteit te JA!irlen), Dr. Roekenoo~t!n (Secreta.ri~< van 
de Comruh;~ie ,·oor T1111l- en Letterkunde bij d., Maatscbappij der 
);ed. Letterkunde te Lt:iden, Lid \"an de .Hedactie van bet 
Woordenboek der Ned~rlandsche Taal, en B uitenla.ndsch &relid 
van de Koninklijke Vlnamscbe Aca.dewie), Dr. Verdam (boog
lf'f'raar in de Nederlandsche Tual te Leiden, Lid van de Konink
lijlle .At·nrlemie van Wet~>nschA.ppt>n to Amsterdam, en .Buiten
umdRch Eerelid van de Kon. Vlaamoche Academia te Gent), Dt•. 
HE"sseling {priva.•t docent nan de U niYersitcit te Leinen, Lid 
van de K on. Academia van \VetenS<'happt>n te Amsterdam en 
schrijver Yan een werk over het Afrika:msch), en tal van andere 
gt>lf'erdf'n. 

Overa.l Yond hij sympathie en erkenning van de moeilijk
h,·don nan de b£1ot'foning ,·an de Xedt.>rlandsche schrijftaal, in 
~p,.Jling en grammatira, verbonden. Een Noord-Nederlander 
van beroemdbeid overal wa:1.r Holland~rb wordt gE~~proken of 
glllezen, hoewel 1.el£ geen lid van Kollewijns 'ra.alvereen
voudigings " Ver~niging," schrref h~m : ·• Nieroand za.l, geloof 
ik, nitt Zl'er t oejuichen nls 7-uid-.A.frika dit ::.:er dultkloo::e 1uk, 
dit ~truikelblok. aiwerpt. .nij uwe toestnndon ill b~houd onwr 
~praakkunst en spt~lling onzinnig en-gevaarlijk." 

1\iaar aa.n den anderen kant deden zich tot>h bezwaren TOOr. 

'Ettcliike sympatbiekt< :nannen wilden niet officieel en openba:u: 
curnengaan mot do Kollewijn-par t ij nls geheel, waarorn Dr. 
Yi!joen zijne Afrikaansche opdracht z•1rgvuldig moest 
-se,:da-idun houden n~on do Xedurln.nd~che Yereenvoudigingll
bewegiog. Hue dan de lluid-A fr·ikaanMche vourstellen, hetzij in 
bun gebeel of g .. d.-t'ltelijlr. bekra.chti~d te krijgen ? Door aan k 
kl<Jppen bij de N ederlandscbe Regeering? Dat kon niat, eerstenr<, 
omdat er in ::iedcrland eigP.nlijk geen officieele spdling bestaat, 
rLfkl'erig a.ls men daar in hot algemeen is vu.n Regooring$gezag 
in dergelijke zaken, en, tweedt~ns, omdat er thans over bet 
•J.!I'IIingvraagstuk grout verschil bestn.1.t onder het publiHk, 
()wler ondorwijzer1.1 en lt>den der Regt:~'t'ing zel£s. I nderdaad 
:-.ijn er iu N t>rlt>rlanrl twee spellingstelsels. /lou Dr. Viljoen 
clnu f't•n onmiddEc-llijk beroep doen, zelft! y.onJer voorafgn:mdr 
voorbl'lt'tirling, op Trutlvereenigingt•n en llaatschappijen van 
··~r.~? 0 

' unt zou heblwn moeten geschieden op bet gevaar af van dll 
twer ri•·lttin~en-de behoudtmde end~ bervormende-daa.r tegeo 
malkander in 't lmrrms te jn.gen en had kunnen uitloopen op eon 
JUet ~Pringe meerderheid verkregen uitslag, of op geen uitsla;; 
hcw2;en:uund. Dlt voornl moest vermed~·n worden. Van om.~:~ 
Tn:.lr.nak mocht g~en Ncde~·laruluht partijkwestie worden ge. 
1111\:lkt . 
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Handeleode volgens zijne iostru<'tie!' '~endc.lo ooze afge
vaardigde aile .krat'hten aan om beide partijen privaat en 
semi-privaat op de hoogte te brengen ,.:m onr.e e1gennardign 
taaltoestanden en behoeften en v.e te overtuigrn, da.t het voor 
ons van bet hoogste belaug- wa~. dat, wat ook door de tnalmanm·n 
van Nederland dnaromtrent mocht worden bc>sloten, het besluit 
eenparig of zoo nn. rnogt>lijk ecnparig dit:>nde le worden geuornen. 

I n da t Rtrcven ~laagde ome gemaohtigde bij uitncmendheid. 
X a et'n VPrgadering, op Hl ~eptt-wbt>l', met d~ "Com

missie voor 1'aal ton Letterkuude bij de ::\Iaat>~<'happij der Kcder
landsche Letterkunde t~:~ Leiden," wnarmn l'rofessor Verdaw, 
als voorr.itter, ton on~tweer twintig andere Professol'('n, !eden 
der Commissit>, derln:unPn, en na daarop S~''·olgdesehriftelijkc> in
lichtiogen, oniYing Dr. \'i ljocn, op dPn 5 Octolltlr van veJ·It-dt>n 
jaar, van Dr. S. 0. deY rieo, a is Secretaris vu.n gt'noemdl' Maut
schappij, de door r,ijne bestuursleden onderteekende VM14K LA.nuw, 
die, st>dert verrij!tt mt>t de naamtcekeningt'n van ov~r tlt> Vt't-rtig 
andert- gt>lerrden, waaronder die van al de lt>deu der Lett~r
kundig~:~ Fantlteitt>ll iu N ec.lerland ru Rt>lgit', all! " EERST !<: 
13tJI,AOE" dPel uit111aakt vnu dt>ze bro<'hur~ on in dt> 1'aalhr.nd
resolutio ua.n ht•t bvofd nm d<>zt· todiehting ons "C'BAR'I'ER.'' 
·wordt gPn(lemd. 

Dit Rtnk wordt, allen omlcrwijzl·r en dnc1•nten in dll 
IT ollandscht' taal r.oo\l'el nl~ nnder(>n belangHt<'l!,,nclPn. ttJr aan
dachtige lczing a:mbevolen. Daaruit zal blijht>n. dat de 
hoog!lte autoriteitt'n op taalkund.i~ gl•bied in X edl'rlunJ- zonder 
verschil van ril·hting- verklart>n : 

1. '·l>at dt> algernCE.nH beginselelt •olgrns "<>lk~c< d t' Y.uid
AfrikaanschP Tanlbond bij bet vcr~envourligcn van ,Jn ~cbrijEtaal 
iu Zuid-Afrika wil ta wt:rk ga.:m in m·preenstemming r.ijn met dE> 
wetenschaprelijko begrippt:n omtl-ent da ei~c·hc>n t•·ncr tual; 

~- "Dat de voorstellcn tot vereenvoutliging mn dll ~pellin!; in 
Y.uid-Afrika nit-tin strijd :t.ijn met het karukter en da \\t>tten d~r 
Xederla.nd~l'he Taal; 

3. "Dat het alle~zin11 ger(>cht vanrdigd is om woorden en 
uitdrukkingen, d ie in Zuid-Afrika algemE>en bekend zijn ook in de 
schrijft aal t e gt'l)l'uiken, en dat kleine wijt.igio~-:en in woord
~ebruik en tanlvormcn, r.ooals d ie welk~ de Zuid-AfriknanAcbf.' 
'l'aalhond voor~trlt, gecn afbreulc do~n uan de hoogerc eenhcid 
der Nederlnndbche tnal" 

De verremoudigingcn wanrop deze "verklaring" slaat, sluiteo 
nict al de wijzigingen der Kollewijn~che richting in, hetgeen in 
enkele op~icht~n niet te betrr uren is, daar Kollowijn, streng d~ 
b~~chaafde :•p>·ulctaal 'I'BD ll'rdtrla,ul volgende. enkele veran-
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deringen in de S<'hrijftaal voorstdt, die voor .Afrika.'lnders geene 
v1:1reenvoudigingeu, maar eer het tegenovergestelde daarvan zijn. 

De "Verklnt·ing" rnakt echter d& mee~te taaJmoeilijkheden, 
waarover men in ons land kla.a.gt en die kunnen worden weg
gedaan zonder inbreuk te mn.ken op bet karakter en de wetten 
van het NBdarlandsch. Zij ruimt de bellwaren weg omtrent 
het gobruik vun de dnbbeltl of enkele 0 en E in opene en 
gerekte lettergNpt>n en om trent dat van deN en S als t ussrhen
letters in samenstellingen. Zij vereenvoudigt de verbuigingen 
en geslachtRonder~cheidiogen, zoowel als bet gehruik dor voor
n:iamwoorden. l':ij ~t>~> ft grootere vrijlleid in de vervoeging dar 
wt>rkwoorden 1:11 in dt' woot·dl'nkeu~. 

W ordt d~ verkl:tring werlrt>lijk ons CliARTER, da.n zou 
men niet ] u!l~t·r telkE'D$ een woordenbot'k b11hoeven na tt.~ t1laan, 
om ~ we ten te lwrnen of " gelooven,'' " beloren," en " verloven" 
~l:D of t Wt>O o·~. of ,, beeren," .. teren" t'D "teenen .. cl:n of twee E's 
eischt~n in de lange syllaben. Het zou ook ni~;t noodig zijn, te 
ondel"<~Ol'k~n of "pompoen," ·• meloen," " kalabas," ·' aardappel," 
"abrikoo;.," "pi~ang." •• ~:~traa.t," " weg '' en honderde van undere 
zelfRtandige nMm "'oorden, welker geslaoht niot als op bet 
voorhoofd gt>schrevt>n st:um, mannelijk of vrouwelijk zijn. Het 
vom· den Afrikaaoder en ook voor vele H ollanders last~e 
onderscheidingsgt.>bruik van " de" in den tler~t.en en '' den" m 
df'n darden en vierden naamval zou geheel vt>rvallen. H et 
ilolland~ch zon in bet oor va.n ons volk \'eel minder stijt, 
gomaakt en gekum;t~ld klinken. 

Maar hoe zullon deze verePnvoudigiugen algE>meen burger
recht vcrkrijgen t> n gowcttigd wordtm in .Zuid-A.frika ? Znlien 
ooze cuura.nten zich dnrlelijk erv:m ga.:u1 bedieoen '! Een 
voomaam TToUandsch blad ta P rtltoria bezigt reeds sedert 
gernimt1n tijd et:lu veret·nvoudigde ~~ebrijfwijs, die veal verder 
gant dan dB thans besprokene. Zullen onze koloniale bladtm het 
in dit opzicht na.volgen? Dat zou natuurlijk invloed oefenen op 
nfiD 11chrijftrnnt van hunne, (vooral van de JOngere,) ]A'!.ers. 

Retl~lfde zou geschieden. indien sen plan, dat bij de jongste 
Tu.albond-Prijsuitdeeling is aan do hand gegtJven, werd ten 
uitvoer gobracht, en etln 'l'nalvereenvoudigings-Vereeniging werd 
opgericbt, zooals er een in ~ederland belltaa.t, wier !eden zich 
undtlrling verbinden, de besproken wijzigingen in spelling en 
grammatic& in bunne brieven en ande.re geschriften toe te pa.s~;en. 

Maar hoe, indien st>holieren en studenten van zoodanigen 
invlood blijken gnven in hunne antwoorden bij Srhool- en 
{.;" ni;ersiteits-examina, en dnt hun door onderwijztJrl! tn 
examinatoran ten kwade werd geduid t 
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Het is vooral wegens overwegingen van dezen aard, dat bet 
l3estuur van den Z. A. Taalbond la.atst besloot, onderwijzere, 
dooenten en prof~ssoren in de Hollandsche tna.l te verzoeken, 
hunne gedachten uit te spreken in verband met deze za.ak. 

Om hun een aanschouwelijke voorstelling t e geven van de 
aanbevolen vereenvoudingingen wordt als T"ivEm>E BIJLAGE bij 
dit gescbrift een paar parallelle kolommPn gevoegd van den
zelfden tekst, de eene zonder, de andere met die vereen
Youdigingen. 

Met eene oploE;sing van deze kwestie kan niet langer 
worden getalmd. Zolfs a.l zou de Kaapkolonie :r.ich er buiten 
bouden of een bepaald eindbesluit op dE\ lange ba!ln schuiven, 
dan zouden de Kolonicn over de Vaal en Oranje R ivieren die in 
ha.nden nt'mt::n. Hierboven bleek reeds hoe de voorzitter van 
do Z.A. Taalbond daa.rover van regeeringswege is gei'nter
pelleerd uit dtl Transvaal, en ui.t de brieYen van Dr. Brill, Reetor van 
hot Grey College te Bloemfontein, die wij als DEJU>E BIILACH~ 
hierbij opnemen, is het duidelijk, dat bt't onderwerp ook in 
Omogia een brandende is. en in hoeverre de l:tegeering aldaar iu 
dezen een vriendsc:happelijke gezindheid koestert. 

Om be!llag te ge,·en aan de za..1.k zou ook hij den Superinten
dent-Generaal van Onderwijs in de Kaapkolonie en bij de 
Universiteit moeten worden aangek1opt. ::\£:1ar zulks zou met te 
beter vool'uitzicht op een goeden uitslag geschieden, indien df\ 
'I'aalbond in dezen door een uanzienlijk tal van ooze onderwijzers 
en docenten in bet llollandsch gesteund werd. 

Het :Bestuur van den T:l.albond wil u dan.rom beleefrlelijlc 
\'&l".IOeken, uwe gedncl1ten over de "Verklaring" der K eder
landache Taalgeleerden ten eerste in gescht·ifte m~::e te deelen aa.n 
:r.ijn Secretaris, den heer ~1. J . BIISSELAAR, te "\VorceE;ter. 
Dn.1.rbij zouden ook vragen als de volgende kunnen worden 
overwogen: 

1. Zouden de vereenvoudigingen, indien ingevoerd, hij a]!(l 
e1:amina dad<?lijk gebiedenu, of, voor eenigen tiju, faeultati~f 
"orden gt-noaakt? Dat wil zeggen, wu. (a), Yan een exami
nandus worden geeisr.ht, y;ich enkel vau Ut! vereenvoudigdt• 
epelling en grammatica te bedienen. of. (7•), zou hij moeten 
Yerklaren welk stelKel hij kiest, het thans be~taande of het than~ 
uesprokene? En zou, wanneer hij, bet eene stelsel gekozt>n 
hebbende, een woord spelt volgens het andere, dat hem als een 
fuut worden toegerekend? Of, (c), zou horn gedurende een 
m-urgangstijd van een tal van jat-eo vergund worden bei-<k st-elsel11 
in zijn antwoorden in een en hetzelfde examen-papier tc volgen '? 
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2. Zouden de vereenvoudigingen oorst dan worden toe
gepa.st bij examens, wa.nneer er gramm:~.tica's en woordenboeken, 
die aantoonende, r.ullen zijn uitgegeven? 

3. Hoe wu man die woordenboeken en grarnmatica's 
bekomen-door den Tna.lbond, op het initiatief der Boek
verkoopers of door dt.< Rfge~:~ringen '? 

XamE~ns het Hoofcl1Jestuur van den Z A. Taalb,•nd, 

A ugust us U104. 

P .• J. <+. DE VO:::l, Y<oorzitter. 

M. J. BESSELAA1{, S(>Cretaris. 
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EERSTE BIJLAGE .. 
Ma.atschappij der Nederlandsche 

Letterkuude t~ Leidcm. 
LF.ID~. 6 O CTOBER, 1903. 

Gevraagd om advies ter zake va.n zekere ,•oorstellen ter 
vereenvoudiging van de schrijftaal in Zuid-Afrika, zooals di., 
werden aangenomen door den Zuid-Afrikaansch(>o Taalbond em 
van welke voorstellen hierachter een afschrift staat : 

"ZUJD-AFRIKAANSCHE TAALBOND. 

VnBBNVOU:»IGJNG van de SOIIRIJ.fTA.lL IN ZUID·Al'Rl l\A. 

A. ALG"ElllEE~E B EOINSELEN'. 

" 1. D e;>,e Oommissie, die de VE>rschillende ricbtingen iu 
verband met de Ncderlandsche taal bier te hnde vertegen
woordigt, is van oordeel, dat onze volksaard en la.ndsom
atanuigheden et:ln merkbaren en onvermijdelijken invloed 
uitoefeoen op den vorm der t3al. 

"!?. 7.ij spreekt ' t t evena ala baa1· 'aste overtuigin~ uit, dat 
de tijd ge1omen is om te ondor.:oeken welke wip:igingen 
door algemeene sameostemming kunnE>n '' orden aange
bmcht, beida bij wijze va.n vereenvoudigingvan de spelling 
en grammatica, en in bet gebruik van wonrden, woordvor
men en uitdrukkingen, die, of,.choon in Nederland ongt~-
woon, bier algemeen bekeod :t.ijn. · 

'' :l. Zij meent echter, dat men in dezen met de meeste 
beboedzaamheid en volgens algem~en erkende beginselen 
behoort te werk te gaan, en dat daartoe dient te worden 
vastgesteld : 
"(a) dat men ' t zich geenszins ten doel stelt, een nieuweu 

taalvorm te scb~ppen, doch veeleer slechts datgenc 
zoekt te erkennen, WRt in den geest van ons volk reeds 
lang le~ft, en, tot op zekere hoogte, burgerrecht heeft 
erlangd; 

"(b) dat men geen wijzigingen Yerla.ngt, die nood1.akelijk 
afbr~Juk moeten doen aan de sehoonheid, .krncht tm 
sierlijkheid der N ederlandscbe taa1 ; 
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·• (c) dat men, rlerbalve, zoelten zal, bovengenoemd doel 
up zoo'n wijze te verwezenlijken, dat men zich voort
rlllrend mo>t. vrucht kan blijven bedienen van de liter&
tuur van x~dt>rland; 

" ( ,z) do.t men niet tneent, al wa.t tot drz~ zaak behoort 
nlt!teen te kunnen afdoen, maar veel zal moeten over
latPn nan do verd.•re, nij~ ontwikkeling der Noderland
s"he tao.! in ons land, en daarom, door· ~amem;temming 
nr hoo{dpunten, allecn roorzichtig invloed wenst'bt uit 
te oef<•nt!n ; 

''I • ) dat 1uen, dt!rhalve, in de eerste pla:ttt!, bet oog heert 
up 'die veranderingen tm veret•nvoudigingtm, die in de 
algenwene spreekta~~l van J'liederlaud reed3 lsog bestaan 
t>ll, tot. up ze~re hoogte, ook in de scbrijftaal burger
rt~cbt hebbt-n erlangd, om daar,·an gebruik tt! maken 
'oor wo verre ze ont! ''an dienst. kunnen zijn ; 

·• {f) dat men Pcbter dna.rtoe den steun en de goedkeuring 
' 'erla.ngt van li~:hamen en persouen in Xtltlerl:md die in 
taalzakeu met gezag kunnen spreken. 

·· ~. E,ij hluit zich int,u~scben bij geen taalkundige ricbting of 
p:n·tij in ~ooerland aan, en Ut'doelt ook niet, dat r.oodanige 
lichameu en personen. door, mot bet oog op Zuid-Afrika, 
t'<!H 1-.n nnder goed tc keuren, moeten worden geacht, zieb 
Lij dl' eeue nf anutre richting of partij aangesloten te 
hrtllorll . 

ll. YooRR'l'l!LLl:N. 

l. Spellinu • 

.. 1. L:l ngt:l or gt:rf'ktt~ klinkers W(lrden in IJpcn lettergrepen 
uooit, in go..<lottn lett.ergrepen steeds door bet dubbele 
].,tterteeken a.n.ngeduid: ~~a, mt, ~o, =odcmiQ, J·aar, mv. 
Jrtrt'n, ttur, m 1·. m·en , d ... rhalve ook, luer. mv. ltere:t~,, preel.·, 
mv. prckl!tt., o.,r, mv. u1·en, (ik) geltNf m~. (wij) gcloven, 

·t:lOZ. 

•· Aanm. 1. Waar de dt:~idelijkhoid zulks vereiHcht, wordt 
.-Pn :tt•t•enttooken gehruikt., in ge1'allen als : bedelen 
{ '•etler.le7• ), ter ouder~clu·iding van Udelen; hetere:n 
l beteer(ll ), ter onder~tcheiding Yan ~;.:let·(.,£ en I'.., evenals 
l o~>t gebruik va.n een accent nu nij stant in vormPn als 
J.(.,·in.guaa!.t /.cui,&g (bevangM). t/ndtrl.ouclcn n&ast onde1'-
1v'•ttd•.•t, rit•tru·pgrt~ naast, Ot•C?'IWf}ett, enz. 

'A((mu . :1. 1 n vroemrlP WO<II-dt-n staat bet gebruik Yan een 
.aucent ~renetn:s VTij: clomine, ··ou•itP, t>nz. 
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"2. Evem~·el wordt op ' teind van een7etttr[lrtJ~e woorden en 
in de da:'lruit voortgelrrnnen afieidingrn en samenstdlingen, 
alsmede in woorden die door samentrekking ontst:l!ln zijn, 
steedR u geschreven : twee, ttc•tde, : ee, :etmm·t, m(ll, enz. 

"3. Wa.ar in rlf' be<chanfde uihpraak de 11 als tusschenletter 
in ~:lmen<J tellingt<u ni,·t wordt gehoord, wordt zc ook niot 
~eschrevcn, dus: hoCI·eu•oni't!l· lumdeholc, paarc.lehel'f/, en~. ; 
dna.rentegen sehrijft meu den ""1 in wagen7tuM (vgl. K.il. 
llUntln.(Us ). O[!e71l.li~· (K.H. uetJ,lil..· en Qfi111Mik)' [JOll.lenilag 
(K.H. gO<·indag). enz. 

" 4. T n samen.;teliinhPn schrijft men de 11 op 't einrl •nn een 
letterRreep niet, nl:i l1et vulgende lid met t< hegint , dus : 
lu.mJ.el.•cl.ool, ::vndt~g.tcltool, t•()lbtetu , wlbtr1111, E>nz. 

" 2. De Buiging. 
•· I. De t\\t>PdE' naam\'al OJ? s wordt Z00\'6E'l mogelijk alleen 

dnar geschreven. w:~ar hiJ ook in de be£~cha.afde spreekt:l:~l 
gehoord wordt: 
"(a) in eigt'nnnmen en de al11 zoodanig beo.rhouwde 

woorden, t·adt"r, 111011lrr, rnz., al~ hP.t l'l'g<'erE>nde 1.nw. 
volgt: ,,,JcdN.~ hoek, •·culers hot'd, emr..; 

"(b) bij zelfstandig- gPbruikte buw. in bet om:. n& itt~. 
niets: niPt<~ ku niCrl.•, vet' I :.o(ts, ~:uz. 

"2. H et gebruik 'an dt· v~:roudE>rdt> genii it>f«vornwn bPpaalt 
zich uit~luitend tnt de \'Eirht'vE>n 11prr>e:>tnal, dt' tnal der 
g,•bt>dt!n .. n ':m den lmnsel. On:~rigrn- vindt ml'n in de 
ht>scbaa.fde ~prr·r·J. t.ul dE> do01gaa.nde tJillliChrijving \'::1.11 nlle 
naam\f. :\fen llt'dient.• zit·h dt>rbnh·e V'Jn dP verbogen 
vt.rmet. n llt>Pn "aar zalk:< om den ~~ iii t>n vooral t l'r wille 
van clt' af\\i,.sel in~ noodig of \"l'DPCho;lijk \lurdt gt>n.cht. 

•· :1. De vormen r.cn, rrun , wi;in, =~i~~. hna,., l.tm, 11tv mogen 
1•oor ailE> g~-'><lacht*'ll E>n naantvnllen, Prtkel- E>n Jne!lrvoud, 
\\Orden g•·lm1ikt: ik heb mt truuwen vriend; zij heeft 
flU~~ ('nkclen vijand ; e<'r uw vader en tilt' moeder. opdat 
,,,. dai!Pn verlen~d worden, enz. 

"4. J3ij dt' bez. vnw. t>n de telwoordt•n wordt de mPrn•oud.; 
"r~lt>l·ht~ dan ~~<beY.igu, wanneer et· Rprul<t· iHva.n personen: 
de ,,.;;t~.en ~:n de tm•co ; vele urste11 zallen dt' lantstm zijn. 

":J. !Je ptAtrcht.~o,ldrrs,·hti<liug. 

'· 1. Alles wat zich nit-t ond<'r~<('heidt rloor ht·t lidwoord l~t. 
word tin ,;IJ,.. n a:1111 rnllen, eu ke]. tm meerr oud, \ oor:tfgt'gaan 
door de. 
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•• ~. M:mnelijk zfjn voor het taalgevoel : 
"(a.) de namen \'an nranneZ~jke peraonen : koning, tnatt, em:. 

·• (b) de namen van manrulijlre dienm, ale et· et-n afzonder
lijke naam voor h~t wijfje be8taat: letutu, luJa11, enz. 

"((;) de woorden mensch en lumcl. 

" 3. Vt·ou.tvdi)1· r.ijn voor bet taulgevoel: 
"(a) de namen van vromvr.li.Jh:e personen: konin1lin, •n·outu, 

enz. 
"(b) de nomen van vrouwel~·j~:e dieNJn : utvwi?l• htn, enz. 

"4. Aile overig.a znw., behalve de omr.ijdige, nt.-men steeds dt 
voor zirh als bepalend Jidw. in aJle naemv , enkel- en 
meervoud. 
"Voor oNs taa)g{'voel zijn ze eohter Nll!l.r manntliJk of 

vr01w:elijk, nwar onzijdig, gelijk uit onderstnande voor
beelden genOt'gzaan blijkt : 

" l s de J,oflie zoct genoeg ? J a, ik v ind clit (11et) ree-ds te 
:r.C>E~t naar mijn Hmnak. 

'' Waar koopt u die wijn? Dit (het) is heel goed. 
" W ij kunnen c~ azijn, die wij gisteren bier gekooht 

hebbe.n, niet gebruiken ; dit (h(t) is vet:l te zuur. 
•· W nar heb-je.die pen_aekocbt ? lk Leb dit (Jut) bij J uta 

gekocht. 
"Watar heb-je cleinkt gezet ? I k h~b dit (lltt) op d>~ tafel 

gezet. 
" De commiesie sprel'kt 't als zijn overtuiging uit, enz. 

" 4. De voornaamwoo1·den. 

·• 1. De :wa!.:ke of onbetoonde vormen der vnw. wordE'n steeds 
gebruikt, '' nnr geen nadruk vereiscbt wordt: me naast 111ij, 
:e naast =ij of haar, tue naast wij, 't naast lael, l'OZ. Eve~u 
cens wordt jn de uitspraa.k streng onderecheiden tus~chen 
un ('n). eng. a, en Mn, eng, one. 

"2. I n het gebruik van de vormen Yan het yera. vnw. van 
den lweedm p ers. enk. en meerv., volga men ul meer en 
ruee~r de bes<lhaafde spreekt.aal: 
•· gij o£ !Je wordt in de beschaafde spreektoal nooit gezt>gd, 

komt, evenals tl1ou in 't Eng., alleen voor in de tnnl der 
gt>beden en van d~n kansel, wordt, als rnen tot. zijn 
meerdere of vrremden spretkt, door U en in de ge\\one 
onagang~taal door iij, j8, rueerv, juZlie vervangen. 
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"R Ret weglaten vnn het bepalend lldw. v66r de bPz. l'n\'

zelfstanclig gebruikt, worde niet :~Is fout gerektmd : dit is 
(lu t) mijne, of ean mij, (lut) ::ijne, of van lt6r!t, cnz. 

"4. Aan te bevelen is bet gebruik in de schrijft n~l van uit
drukkingen als .Tan .;'u hoed; moeder llao.r dnek; wie ::'n. 
boel1 heb je danJ.? ? ; de domino z'n eerste preok, enz. 

"5. Hun mag niet in plants van Jun. maar ::e mag in pla.ats 
van beide stnaa : ik heb 't ltun of ze gezegd; ik heb ::e nf 
hen niot ger..ien, enz. 

"6. Hv:n mag w(·~ naast lu:ztbr, als meervoudsyurm van lwar 
gebezigd wordPn voor vrouwelijke znw. : g~>lij~ de llv;;en 
der dien'Stmnagden zijn op de ht\nu (haJ·e~., h unner) vw~ 
haar of M1.n vrou wen, em:. 

" 5. De t•trVoeging dtr w.tu. 

"L D o anndacht van onderwijzers wordt bPpaald bij d,... 
volgende taSd van vervoeging der hulpwerkwoorden: 

" I. Zijn. 
" On11. ttgentu. tijd: 

•• Enkel
••1. il~ ben. 
"2. u bent, i5 ; jij, je bent. 
" 3. ltii is. 

u:ij. ue =i.j11. 
u ::ijt, jullu zi,;t, ::ijn. 

::ij, ze :aijn. 
"li. Hebbe1t . 

" J . ik luh. 
"2. u haft (lubt) ; jij, je lubt. 
" 8. hif heef t. 

tvij, we heiJTJF/1,. 
u 7ubt, j11Uir ltebt, hebl.c1t. 
dj, ::e lteMen. 

lll. ZcrUtll. 
"1. 1k zal. 
"2. t• zal (zult); j~j, jc 2ult 
" 3. l•iJ zal. 

onz. t!DZ. 

wi;i, wr. ztlllm. 
u rult. 
zij, ze zullen. 

"Aanm. De vor men met gij mogen wel gt'scbr,even wor~ 
den, maar komen in de spreektaal, bthalve in rlt'ftigem 
stijl, in de taa.l der gebt'den eu van den kansel, niet voor. 

"2. In d'en onv. veri. tijd van alla werh1 oorden r.ijn de 
vormen vnn dt~n 2. persoon enkv. geheal verdrongen dollr 
die va.n den 1. en 3. persoon: d<'rhalve miRt de t weede 
persoon de t: u of je ual•l, krtf~J, spral·, trol·, env.. 

"3. l3ij inversie valt do t van den 2. persoon altijd, ook in 
den onv. tegenw. tijd, weg : ben-je, heu-je, zul-je, zal-je, 
ging-je, loop-je, enz. 
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"4. Voor tle aanvoegende wijs worden ook in de schrijfta:U 
rle vormen der ll!lutoonenda \\ ijs gebruikt : ik hoop, dat 
het regmt of ::al rtgen.tn. 
" Ook de optatit~f "'ordt meestal vervangen door den onv. 

tegen woordigen of toekomenden tijd : ik wenscL, dat ze 
hnnt of .:al kolMn . 

"Aileen in ''"rhoven taal, b.v. van den .ka.nsel, blijven dt~ 
vurn1en mete: d~:~ Heere zegt•~ U en behoede U, enz. 

·• 6. De woord~tJ.:eus. 
" Gt!oorloofd is het gebruik van woorden, woordvormen en 

uiidrukkiugen. die, hoewel ongewoon of ~lfs geheel 
onbektmd iu bet J'\ederland.scb, hi~r algeme~n gnngLaar en 
gddig zijn: 
•• (a) wo:>rden, die voortleven in hun oorspronkelijken 

(17 de eeuwscheu) vorm en beteekenis; 
" (b) wourclen, die voortleven met gewijzigde beteekenis ; 
"(c) woorden en uitdrnkkingeu, die, nMr het karakter 

wu1 ons volk en den nard van bet land, ontstaan zijn, 
en, 

"(d) woorden en uitdrukkingen, die aan vreemde talen 
ontlt:tiud :.~ijn en door iedereen !;ebruikt en bt~grepen 
worden." 

Verklaren bet Be3tuur t1a1~ de }JaatscJ.appij der Nulm·lan.dscht, 
Lette~·l.·uwle te Leiden, daartoe gemachtigd door d~ G ewone 
Ma.nnddijk~che Vergn.dering der Maatscbappij vn.n :2 October, 
1903, en de Oommis!U voar 'l'aal- en Letterkt~nde bij die Maat
schappij : 

dat de algemeene beginselen volgens welke de Zuid-Afri
kaant~cht< Tanlbond bij bet vereenvoudigen van de scht•ijftaal in 
~uid-.A.frjka wil te werk ga.an in overeen$temming Mjn met 
de \1 uten~cbappelijke begrippen ou1trent <le ei.~chen eener taal ; 

dat de voorstellen tot vereenvoudiging van de spelling in 
7-uid-.Afrika niet in strijd ziju met het kara.kter en de wetten der 
Nederlandsche tual ; 

dat het allcszins gerecht>aardigd is om woorden en tutdruk
lringen die iu 7.uid-Afrika algemeen bekeod 1.ijn ook in descbrijr
taal te gebruiken, en dnt kleine w:ij1.igingen in woordgebruik en 
taalvormen, monls die wt'lke de Zuid-Afrikaansche Tmt.lbond 
voorstelt, gt:en afbreuk doen aan de hoogere el:lnheid der Neder
landsche taal. 

Leoiden, 5 October, 1903. 
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HET BEZOEK. 
(Uit: H Srl!etuu 1dt de Pa~t()rij 

te !If a8tlan,l. ") 
1813. 

i\liju oom JR.n, een jouger 
Lro.-der va n mijn('n onvcrgeL,•iijl<en 
vo.cler, is ePn Rottcrda.mllch tOLbah
:kooper, die ccu zeer goo•l bnr
gerbcst.a.an hedt. Hij is gecn 
l'arikatuur en hPPH wcinit: zouder
linga: :>.ijne cigc•naardighcicl bP
.. taa.t juist duo.rin, dat hij ~rhcd 
on al Hollo.ndbc:h burgcnuau, 
gchcel Rottcrdo.mmPl' un ~eht.-el 
to.bakskoopcr iR. Zi;n handel n1!t 
cen groot dec! vllll zijn hoofd en 
h.1rt, en hij knn nooit nalat<'u, u 
toch iets vun i'01'toriro on 1\1 m"'l•. 
ltttttl ntcde to dee!Pn, a\ iR bet mar.r 
bij bet !itoppen van zijne pijp. 
Hij leeft avenwel uiet enlcel \·oor 
en in hru.adel.~~:aken; want bij iF: 
m~luurli]k in eene £ocietoit en in 
ccn leesge:>.ol~chap. Bc1de btaan 
op denzelfdcn trap in lliju .. 
1\<'hting: fle~ch en vijp. 011 hoek 
<:H gospruk, bet ?.ijn o.ll c11 S<'PnP 
J:flkfr•, bet is lifjtlpa1<n'eri11:J· Zo•> 
OPbchoowt hij dan ook uc litet·atuur 
I'll unlkpers goheel a}., nk v • .u 
••e9nfie: de scltrijver Ievert, ~c 
lc:tur butaalt, cltAarmecle il:l nll .. s 
~eliquideeru; Gllcen hecft de ll'7.~r 
:dch ovPr el'nen kwaden koop te 
beklagcu. als t.ij 2-ich 11i~t acmn ,, . 
~v,ra ltccft. ; is bet hoek goed, wu.t 
zu.l hij er dan wrlMn prijecn ? hct 
wnN immPr!l \\l.cl bE:taald ?-In de 
societeit des e.vuHds, .toowel al~ 
des morgcua Lij de cournnt, is hij 
t•cn stantkundig~>, ;wonl11 all•! 
Jl.:>llander~ tln.t zijo. Hij bcsli. t 
over hct lot va.n T urki.it. en nm 
Spanje ; hij ver:tet :lii!b hevig 
tcgeu allo niculh' bela.c;ling, maar 
cimligt 111et hMr te bet.alen, PO hij is 
cen doorlvija.nd van omwl'ntolin
gen, vo.n de Fram•cbco lllet hunne 

(Uit: .... " Schetscn uit de Pa.,wrio tc 
llfa3ltatt<l, l.,J-1.' ) 

1001. 

!\lijn oom Jnn, cen jon1:er 
hroer van mijn om·crgetelijke 
' ader, iR Pen Rolticrc.lu.msch to.baks· 
koper, die cen zeer 11oed b ur· 
gerhest.M.n heect. H11 is gi!en 
kKrikatuur en hccrt wcioiu wndcr
liugs: :r.iJn eigc>naardi~bdd hesta.a.t 
juist do.urin, dat hij geheel en al 
Holhmtl~ch Lurgermo.n, geheel 
Rottcrdtu.nmPr en gc>hccl to.ba.ks
koper is. 7.ij n handel vult een 
~root dee! va"l zijn hoof.l en hnrt, 
on h ij ku.u uuoit nn.ht.en, u toch 
ie~s van l'11rluriN1 en M arylund 
n1oe te clelen, al is 't m ttnr bij 
'L stoppt'n van .:iJn pijp. llij 
loeft evenwd nict enkel voor en in 
hu.ndclPukcn ; want hij 1s natuur
lijk in een kOCiott:it en in et'n 
Jec~>gt-zel sclmp. Hei<le ~tn.nn op 
de?clfde trap in 1.·jn aohtin::: : 
tle!lch en piip, en hoek en !.:CRprck, 
hot :tiju alii's 'gccn z•lk, .. ,,, 't is 
fijrll'"llxeriuy. ~u bes.:honwt hij 
rlnu ook de litoratunr en dru.kpers 
g-rhnrl ah v.tk vnn nc:r"tw: de 
~chrijvcr Ievert, de lez~r betnrut, 
dnnrmco is nllcs gelikwidAerd; 
allecu hC'eft de lc:r:cr ;o;ich over 
t'en kwlllie koop te bcklngen, 
nl11 hij zicb nirl !tramtuetrd bceft; 
i >~ 't boel' goed, wut 7'\1 b1j cr 
dan 'eel :tnn prijzcn? 't wo.e 
iw10erh w<'l betua!J ?-lu do 
>!Ociotcit 's avonds, zownl als 
" mor::;cns bij do courant, 
i~ hij ecn staatk unuige, zoal11 aile 
IlollandcrR dut zijn. ilij bcslist 
O\'Ct 't lot vo.n 1'•crkije en van 
,-jJIII njc; hij vorzct zich h evig 
k~cn olka nieuwo belasting, maar 
l'indigt UleG :>.e to betalcn, en bij 
is l•en dood,ijand vnn omwente· 
l:u~cn, van do Frauschen met 



regia en van alle bclasting op de 
koffij en den ~aba.k . 
Wa~ zijn ligchaMU uetreft , oorn 

Jan geniet doorgu.ane eene vaste 
gezondheid. H.ij erllen~ d~~on ook 
slcohta tweo tuenAchelijke kwa. 
lea: 9t!ll'ltle koude en ventopping· 
~n, end~: tw~>e geduchtste wapenen 
bier tcgen, de C!lmille en vlier ~:n 
de rhabarbcr, ma.ken zijne geheele 
huia-apot!teek uit. Aile crnstige 
:ziekten ontstaan, zijns in,;iens, 
dMr uit, dat dczo m iddclen Yer
zuimd of to lant gebruiJrt worden. 
AndP.re, vooral slepcndc kwalen, 
zijn in zijn oog niouwigheden., 
ketterijen, schnndclijko inkruipacb. 
De t.oring zou hij aileen uog a.ls 
eono la.ndziekto willen crkenncn, 
sohoon zii veel uit bet knij :.:en en 
uit hypochondrie voorkomt ; maar 
zenuwz:iekten zijn con bederf van 
o nzc goede oude IIolla.ndscho 
zoclon, eenc P:u-i]&cbe mode, hier 
to~ ooze schande 11lg<n•oerd. 

Oom J an is gcbecl stcdcling. 
Do do.mpkring, waarin hij adem 
ho.o.lt (oont!n enkelen d1lg in hetja.nr 
u itgezoudercl, dien hij bij mij door
brcngt) strckt zich uit van bet 
NitJuUJe-we-rk tot do Planl..,ge en 
van de ll< ul tot ile Boompjes. De 
bto.dsstr~~oton 1-ijn zijn lt!vensweg; 
do Naall is VOOl" hem nc stroom 
dcrl tijds en de boomen OJ? de 
b!l.vons de beelrJPn <icr jo.argotiJdcn. 
ARn dit alles heeft hiJ geuoeg. en 
hij gaat dan ook aileen in den 
i:lua.ksba.ndel, in bet couranten
nieuwR of in de boekcn Yan ?.iJn 
lec~~;c~~:olsoba.p m et do geunrhten 
verdcr. Icmand, die reist zondcr 
noocl!IM.l<, is in zijn oog eeu on
YCr!(enocgd mensch, die te buis 
gcen rust, misschicn wel eene 
kwo.dc consoientic heeft. en bet 
buitenleven Fcbtjnt hem bet '~re 
clement Yoor bocren en voor 
koeijen: wah hem :>:e) von aa.nsaa.t, 
ltlj is ovcrtnigd, dat hij er binnen 
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Lun re.gie en ' ':l.n aile belasting 
op de koOie en de tnbak. 

Wat zijn licbaa1u b~;:treft, oom 
Jan geniet doorga.ans een vasto 
t!CZondheid. Hij erlten t dan oak 
slechts twee menschelijke kwa.lcn: 
fliJtJa,ite kuu m verstoppingen, en 
de twee gcduchtst.e wapencn hier
tcgen, de ce.millo en \'JiP.r en de 
rhab:lr ber, makcn zijn hcle 
hui~·apothook uit. Aile ernstige 
zieltten ontsta.an, zijns inzions , 
dau.ruit, dat der.e middelon 
verzuimd of to la.a.t gcbruikt 
worden. Andere, voor.ll slepende 
kwalen, z ijn in zijn oog n icuwig. 
hedeu, kcttcrijen, scha.ndclijko 
inkrnipsels. fit> wring zou hij 
&lleen nog als een laodzickte willcn 
erkennen, schoon zo veel uit 'b 
kniezen en uit bypochondrie \'OOl"· 
k owt; maar zenuwziekten zij u 
eon bederf van onze goede oudo 
H ollandscbe zedon, cen Parijsche 
mode, hier tot ooze schnnde 
ingevoerd. 

Oom Jan is gebeel stedcling. De 
damvkrlng, waurill hij auembaalb 
(een enkelc cl.ag in bet j a.a.r 
uitgezondc.rd, die hij bij mij 
doorbrengt) strekt zich uit van "t 
NitUwe-werk tot de Plantaue 
en van de Heul wt de Boompirl. 
De sta.dstratcn :zijn l>.'n le\'CDM· 
weg ; de 1111148 i a ' "OOr hem do 
stroom des tijds en de borneo op 
cle hM·en.q de beelden der j a:.rge
tijden. Aan dib alles beeft hij 
genoeg, en hij gns.t dnn ook allccu 
in do tabnlulhs.ndel, in 'L 
conra.ntenieuw~ of in cle boekcn 
vnn zijn lecs:.rezel<>cnap met de 
gcdu.chten ,-erJer. Ieman d, die 
reist ?.Onder noodznak, is in zijn 
oog een onveq;cnocgd wensch, di<' 
thuis geen ru>-~, lllisschien wr l 
een kwade conicientie hE'E'ft. cu 
't buitenleven Hohijnt hem 'L 
ware element voor boercn en voor 
koeien : wat hcmzell an.ngaat , 
hij is ovcrtuigJ, Jab bij er bmnen 



drie m a.n.nden en stellig in ~n 
ccrsten winter de toring zetteh 
zou. 
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Zoo vorre hct portret, nu >olgt 
het origineel. 

Donderdng morgen 11it ik Lo 
ooh t uri' aan h~t ontbijt, dat als 
tor smokkel gebruikt en hansti:;: 
wrg gcruimd worllt. Dao.rullo bl'b 
i); gedurig. hoc 1l< ook ann iet~ 
~~onuerR zoekt te denken of ietR 
nnder,; k• doen, ruijn oog ona.fgc>
WE'nd Op UCil scboonen, s}inj.';CTCilOl'D 
dijk Old :r.ijn prachtig gclioomtc, 
d.tt >i< m~ onzcr nncbtburc 
landonwcn. Te~l'n tien ure zio fk 
van vcrre een rijtuig : dat zulll'n 
:•aj zcker :djn I MijnP Yrouw sp:mt 
o.l de scherpte h nrPr oogen in, om 
het Lorh T<'gl I!Oed te onuOT1!<'bcidcn, 
kleine .l:!n1.1n \ 'ertelt met 'eel 
wijshcid, bel' hij zp:;gen zu.l: •• Tlng 
oow I " I'D .Minn. vrungt, ¥.00 ~ocd 
en k waad zij Ian: ' ' Hrcngt tante 
koek ln<'do 'l" 

Do.ar houdt de chnr-ll.-bnnc \'Ocr 
hct hekjc Yau cle pnstorij stil. 
Oom hl'clt ccn znkdoek in de hnnd, 
ow zich het zw<'ct af te wissehen, 
en tnnte een rcticuul enz. om:. 
}~ ,In, - tweE', - - dTie, - vier, -· 
vijf, - uu ~ijn al de ltindercn 
octpnkt, en de vcrdere pa.k~ago 
\'Ol.s;t : (om·age en ballast , of bel 
voor acht dn;::en Wi\S . W at o! Jk 
mc>ne.chcn toeh oJ tOPde brcngeu :• 
11< wcet he treed... Daar ko1.0t oom 
all' n 111rb ceo en groolen :za.k tabak, 
clicn hij Lij 7jjnc bezoeken nict 
vPrgcct; had hij 1.00 ve<>l kinderen 
nict, h ij oPed zckcr n C\g vct>l Utcer. 
zoo ha.rtelijk duwt hij w ij al ,·ast 
den za.k in den a.rm: '' Ds.:u·, 
jongcn ; zoo lang ge no,. rookt. 
verdieot de doctor niP.t veef a.a.n u " 
- Tante, boewel bla.kende en 
hijgende, blij(t no;; de laa.tstc in 
het rijtuig, om oer~t voorzigtig 
eenen tulbo.ncl uit to pal<ken en do.ar . 
na cen pao.r flcsschen wijn en da.n 
" de a.ficggcrs, die nicht buiten nog 

drie mnnnden en 11tellig in de 
eorste winter do t ering :6otten 
?.OU. 

Zo vcr 't portrct, nu volgt 't 
origineel. 

Donn<' t<ln.g morgen ?.it ik tc a.cht 
urc aan 't ontbi]t, dat a.ls t er 
smokkcl gcbruikt en baastlg weg 
gcruirud wordt. Do.Arnn heb ik 
get.lurig, hoc 1k ook Mm iet~'> unders 
zoek to dcnken of icts andcrs to 
unen, mijn oog onnlgewcnu Ol.J de 
1-rhone, slin~:Prcndc dijk m et 
?ijn prucbtig g<>boorote, nat sierand 
on?er vruchtbartl landouwen. 
'l'e~en tkn ure zio ik ' 'an v<>rrc een 
rijluig: dat zullon zo zeker zijn ! 
M1jn vrouw spant a.l de ~chcrpte 
van bur oogPn in, om hl'ttoch recht 
goed to onderscbeiil<'n, k!eino 
.l:!r:ucl \'ertelt met Vt·cl wij<~hcid, 
boo hij ZCRgcn zo.!: ''llag oom !" 
C'n :\finn vrn:t~, zoo goed t·n kwo.ad 
?.e ku.n: ·• .Urt ngL tanto koek 
mcc ~· '* 

Da.ar houdt de chnr-o.-bnrc voor 
't h<'kjc '\'llJl d" rr.!ltorio stil. 
Ooru hcc(t ecn znl<do(·k in llo baud, 
oro zich ' t zwcot af tc wiucben, 
en t3nte ccu rcti<'uul PO?.. Pnz . 
Een, - twec, - drie, - '\'ier,-vijf, 
- nu zijn o.l do idndt•rcn onlpnkt, 
rn do verdPro ll.lkkngo volgt : 
iourage en balla~t, of 't voot• a.cht 
llu.gcn wa,,, Wu.t of die mPnschen 
toch nl mcc Lrengen ? Tk wcct 
't read~. Dan.r komt oow nun 
1not eon grot<' ?.ak tabak, die 
hij Lij zijn bf'zocken nooit ve rgeet; 
hu.d hij Zl'l vecl kindcren nict, hij 
clced zekf'r nog ' eel m cer. zo 
hartelijk duwt hij me nl Yast do 
zak in de arm: ·• Datu, jon~;en; 
110 lr.ng jo nog rookl , ,·crdien~ do 
doktcr nlct vecl o.a.n je. " Tante, 
hocwel blnkendc en hijgendc, blijft 
nog de lnat stc in 't rij tuig, om 
eerst >oorzichtig een tulband uit 
te po.kkcn en daarna. cen pn.nr 
flesschcn wijn en do.n, "do uflog
gcn;, die nicbt buiten nog wcl 



wei gebruikPn kan. '' En oncler
tosschen 1, ooul ook nog niet 
bionen gekowen, maar berekent 
naauwk~urig met den voerrua.n, 
wanneer hij weer voor za.l kornen, 
"0111 voorJ.Ll nict in den dooke:r te 
rijclen." Eind.:hjk kom~ alios tc 
zittlln. 

Du.tLl' id on~ gcziu dan op oons 
mccr dun vordubbcld, kindcren 
met kinderen en ruonrichen met 
tuenschen \'crmeerderd. 

.:\Jijoe 'rouw !llehle voor, om in 
llen ){oepcl koOlj t e <lrinkcn : •· het 
gczioht WJS duar zoo ruim eu zoo 
vroolijk." Dat wildc zeggen voor 
iemand, ilie de taal eener Ilolland
l!cho huihlllOCder I'Ct'Stt\tlt, da.t wij 
haar in den weg zatc11 bij de 
tocbercid•elen 1 oor Jen maa.lti)tl, 
die E'one llollandsobc vrouw even 
zorgvul<lig voor baar gas~o bedckt, 
uls een gencranl vijno sl:1gorde 
voor den vijuud cu een a.cwur 
.tijno ~-,-:~.rdProlHl ou :rijnc losse 
oehcrruen voor het pnblie~. 

Wtj zijn dan n'l.nr don kocpel 
vcrhuisd. Oow Jan ~r.it en rookt . 
" Wei, 'Villom, wei, jongen I ge 
ziet or toch Mll u.Ll uit. Zoker hebt 
~e wet do lf o.nrthOhc buijen bier 
lJuiten al vrij wut kouue opgcdaan, 
en uanr komt die koort s vau, ~tl s 
wen nit!t bij t ijds uitzwcct. ;qn, 
houd u maar I{QCU on zet <la t. gehoclc 
zick 7ijn uit uw hoofd. Bet zou 
toch rcgt jt~.Jntnor wczen als ge 
bier aa.n h<'t sukkelon gemald.e, 7 00 
t•.ltijd ?.onder nnn~pt·u.ak onder die 
lompc bocren! En d::m,u.an zoo ecncn 
dorpslappar kWlt ge uw corpus ook 
Diet Lcijt wo.gon."- lk Yergenoogde 
Lnij wet vun Pien·e de Meaux, die 
mij in mijnc ziekto uitmuntcnd 
en harldijk behnndeld had, te 
~eggcn , dnt onze chi:rurgijn nog 
a.l bijzonder wei schikte. l k wist 
toch. dat dit do hoogst mogelijko 
lof was, dien ooit ecn plattela.nds
heelroeester bij hem verwen,en 
kon : aa.n bet besta::m vo.n eenen 
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gebruikcn ka.n." En ondertusschen 
is OOlll ook DOS nict binnen 
gekowen, maar bcrokont nauw. 
kcurig met de voerman, wanneer 
hij weer voor zu.l komen, " om 
vooral niet in de donker t.e djden." 
Eindclijk komt a lies to zitten. 

Duar is ons gczin d:tn op eens 
w eer da.n \'erduLbeld, kindercn 
wet ktnderen en rucnschen met 
lllem,ehon vcrnl eerdcrJ . 

.l[ijn nouw >lol·le \'Oor om in 
de kocpel koftiu te drinken : 
' ' ' t gezicht wa.s Ja.ar zo rwru ell 
zo \'tolijk." l >.tt wilde .l.cggeu 
' 'oor iema.nd, die do to.al van een 
llollll.n<lsche bui~woedcr vcrbta.'\t. 
dat we ze in do weg zuLcn bij 
do toebor,.ids<'l••n \'Oor de ma.'\1· 
tiju , Jie een H ol!tmdscha nouw 
evcu zorgvuldig voor ho.a.r go.sten 
beuekt, ull! cen gencrc.ll zijn 
slagorJo voor de vija.uJ en eeu 
a.ktcur zijn ~;J.rdcrobe en zijn 
lol!oc o;echcnuen voor 't ptlblick. 

We :>.iju don 11Mr de koepel 
verhuiMd. Oorn J :m zit en rookt . 
"'Yel, 'Villcw, wel, jongon I JC 
ziot ~:r t.ocb swal uit. Zekur heb 
je wet de M M r t,.ohe Luien bier 
buiten al vrij wat koa opgorla.an, 
en dt\ar komt de koorl B va.n , al~ 
wen niet Lij tijdK uitzweet. N u, 
hou je n•aar goed en zet clo.t hele 
zick zijn uit je hoofd. 't Zou toch 
reoht juuWJer we~en, als jc bier aan 
't sukkelcn rMkte. y.o altijd 
zouder A.O.llM}Jraak onder dio lompo 
boeren I En de.n, :1an zoo'n 
uorpsJa)JpCr kun je je COrpUS ook 
niet Lu:;t w11gen." --; Jlt verge· 
nocgdc me wet van Pierre dn 
Moo.ux, die me in mijn ;:iekte 
uitmuntend en hartelijk behandcld 
had, t o zeggen, dut ooze ohirur
gijn nog nl bizonuer wei schikto. 
Dr wist tooh, dat dit de hoog~<t 
mogelijlte lof was, dio ooit een 
plnttclands·heelmcester bij hem 
vcrwervcu kon; ann 't bestaail 



dorps-cbirurgijn, wien men zicb 
even gocd vcrtrouwcn kon, u.lls san 
-i:en sto.ds doctor, kon bij onmo~elijk 
gelooven. De l!Jntpe boeten het ik 
voor betgecn z1j wa.rcn. Want, 
nadat ik in vroeger jaren menige 
omtaugona.mo Hchermubscling zon
tlcr ccnigo vruoht met oom J un 
gcho.d, jn, aomtijds bijna. 7ijne 
vricndscbap verbeurd hob, is mijne 
tactl.ck met hem gewordcu : op 
onzijdigcn grond te ha.ndelen. mijn 
terrein gcdekt t.e honden en het 
zijne niet nt\Il t.e vallen, co ik knn 
nan nile mcosohcn, die met lieden 
van yo.st.e en onverzettelijke prin· 
cipes te doen hebbPn, de;,e tald.iPk 
ala bep roPfd no.nbeve!Pn ; jn, ik 
bc~chouw haar bijna. als pligt om
trout weer bejaarden, wu.unecr die 
vnste prinoipe.; ben niet verhinder
en, o.chtin~swMrdige menllC\hen en 
oprcgte christcmen tc zijn. W1j 
vcrbetcrcn hen niet, wannecr wij 
naar hunne geliefde stokpMrdeu 
vijnodig de ho.nd uitstrekken. 

:::-loof Willcm en ik ba.dJen onder 
dcze redeneering van oom al meer 
clan eons door c.le glazen deur in den 
tuin gekoken nMr de spelen der 

.kin deren: necf met eenen kwalijk 
bl!dwonJ.:on lncb oru bunne ltluch
tige eprongen en tnet beimelijken 
luat, om n og eens mede te 11pelen, 
Pn ik, - Mh I ik hield mijn hart 
va!'t. 0, mijno randon t gi.J!tercn 
hcclt mijn tuinman nog den 
go.nijcheu do.g gowerkt, om hen 
netjos a£ t e stel<en en ltij te 
plo.ntcn. En woe ht>t dt\t nog 
maar o.Jlee)l t mo.o.r zict, daar gll.llt 
hot we.arlijk dwars door lllijuc 
tulpen hcnen ! .. . Ja, le?.er l zij 
Rpelen krijgertje, en de vervolgde 
woct even goec.l als wijn doove 
m cid, zonder otlne les in c.le 
.u1atbesiH, " dnt de regte lijn de 
kortste a fstand is tusscb<>n twee 
pun ten: " doch dcze ondcrwerpt 
zi~b toch nog, op cc:nc eukclo 

,-an een dorps-chirurgijn, wie 
men zich even goed 'l'enrouwen 
kon, als aa.n een stade-dokter, 
kon hij omnogP!ijk geloven. De 
lvmpe bnenn liet ik voor wal 
ze wa.ren. Want, nadat ik in vroe
ger jo.ren menige onnangenarne 
oohcrmnt'!eling zonder enigo 
\rucht wet oom .Jan gehad,ja, som 
tijds bijnn .,ijn vriendschap ver
beurd beb, is mijn ta ktiek me\ 
hem gcworden : op onzijdige gront1 
to hnudolen, mijn terrein gcdekt 
te bouden en bet; zijne niet ann 
t e vallen, en ik kan no.n aJio 
m cm;obep, die met lui van 
\'1\Sto en ooverzetteliJke principeq 
to docn hebben, rle:r.e takLiek al<l 
Ll'proerd aanbc,elcn ; ja, ik be
Pehouw ze bijna a.ls plicht omtront 
utcer bejaardPn, a.Js die vasto 
principes YO niet \'erh indoren, 
uch tingswanrcligc mcnAchcn en 
oprechte chri-.tenen te zijn. We 
vcrbeteren :r.e niet, als we 
no.o.r hun goliefde stokpat\rden 
\ijo.ndig de hand uitijtrckken. 

Net>f Willem en ik haddon onder 
deze rcdenering van oom a.l meer 
dan eens door de glnzen deur in 
de tuin gekeken na.ar c.le 11pclen 
der kinderen : ncef met een 
kwalijk bedwongen lncb om hun 
kluchtigc sprongen en met beiroe
lijke luHt, om nog eens moe to 
Rpelen, en ik,- - ach I ik hield miju 
hart vn.st. 0, mijn ra.nden t 
gistcr heeft miJn tuinnmn nog 
de ganschc llng gewcrkt, om 
1.0 netjes a( te o;tE>I<on en bij tr 
pla.nten. £n was 't do.t no;.: 
Juo.ar o.llt>en ! )fan.r :-.iet, da.a.r gat<~ 
' t Wlt:u-lijk c.lwarq door ruijn tulprn 
heen ! . • . J a., lezer, ze spclcn 
1\rijgortje, en de vervolgde weot 
oven goe<l n),. lDijn dove meic.l , 
?.onder •·t·n lf't< in c.le mat hesis 
"datde reehtelijnde kortstealstand 
iR tusschen twee punten ; " doch 
de1.e onderwerpt :deb toch nog, op 
ecn onkele uitzonJormg ter eluik 



uit«~ond!"dng ter sluik na, ann de 
regelen ,·a,n het Engelseh pln.nt. 
9oen, maar de neefjes . .. . . 
Necn, hot it1 niet lwger uit to 
sta.au. .En ?.ie dn.ar den kleinen 
Bram ook al, en lfina. slepe.u ze 
blj do hand door Rtruil~en on per ken 
hecn. 't Is of utijne eigeno kin· 
deren ook dol en uitgclaten zijn I 

Dat was niet Ianger aa.o tc zien. 
lk stood dan op en sloeg eenc 
WMdeling Yoor. l>c ¥oorslag 
werd aa.ng~notuen . Ik mo.aktc 
nm dezc gelegenheitl gebruiJc, o1a 
ll&ll de yerwoesting ten minste 
eenigszins pMl en p!"rk te stollen. 
l k naa.o1 den schljn nn.n , - 't was 
ruaa.r half opregt! - van mijnc 
kindcrcn en het kiuder111cisjc vliJ'l 
olles de schuld te seven. Oom 
begreep, dat dit huisvaderlijke 
zaken wuren, <lie hom nicL a.an
gingen, en zag ondertusschen naa.r 
de Iucht, in woeze, clai; het niet 
droog zou hlijvon, ofschoon er 
nieb andcxs dan witte wolkjes to 
r.:ien wa.r('n, die van zijne pijp 
uitgozondenl Maar Lante vatte 
met cle gewone nouwclijke schran· 
dcrheid mijnu bedocling, ,·crbood 
de ncefjc!< en nieh~jos, otu bni~cu 
de p!lden to gaM, en :o:cide : " J a., 
neef, r.ij r.ijn w~t wild, a.IH zij eene 
enkelt> mnal buiton zijn. Gij moogt 
tnorgen ochknd den tuu1man 
alles wel ee.ctl la~en ophurken." 

Opharkcn, W!\8 het daa.rmedc 
maar tc doen I 
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Oom uegou te 'l"erhalen van 
zijno111ieven tuin ann den Bittul'n· 
weq, dien bij had gehuurd voor do 
gczondheid nUl Willcm on J ansje, 
toen zij nog klein waren, en waar 
hij menige sezollig~: fiesch met 
zijne vriendcn gedt-onkcu had, 
ma.aJ.· die hem juist danrdoor " wnt 
!JooJ:: op etok liep.'' 

Ik nal!l de vrij beid om u.u.n te 
mcrkon. do.t do nn.tnur er in •t 
klein 'I"Crkocbt wordt, iedcr vruchL-

na., ~<.an de regclen \·an ·~ 
Engelscb plantsoon, maar de 
neefjes. . . . . Neeu, 't is niet 
lo.nger uit te stnt\n. En zie da1w 
de kleine Brn.m ook al, en Miua 
slepen ze bij do hand doo1· struik~n 
en porkon hoen. 't Is of IOiJn 
eigcn kinderen ook dol en 
uitocla.tcn zijn I 

Dat was niot Ianger aan te zien. 
Ik btond dan op on slol'g een 
waoueling >Oor. De voorslag werd 
a.a.ngenmuen. Ik maakte van dezo 
gelegenbcid gebruik, aa.n de 
verwoe~ting ten mim.te cenigs11ins 
paal en 1>e1·k to stellen. Ik ua111 
de schijo aan,-'t wus maar half 
opreoht 1- -vl\u mijn kinderen en 
't ki ndermei11je van a lies de 
sohuiJ te govo:•n. Uow bPgreep, 
dat di.t; hui:n·n.derlijke zal<cn wo.ren, 
die bent nie~ al.\ngin~en, en zag 
onderLn.sschen naa.r uc Iucht in 
vrees, dat, 't niot droog 
zou Llijvcn, ofscboon e1· oiets 
anuors dan ·witte wolkjea to 
;den "nt·en, die mn zijn pijp 
uitgezonderd. Maar tante vatte 
met de gewonc vrouwclijl;e sehra.n· 
dcrhcid mijn bcdooling, verbood 
de necfjes 011 nichtjos, om buiten 
de f.t1don te ganu, <'n l'lei: "Ja, 
nee , ze zijn wat wild, als ze een 
enltcl(' wao.l buit<'n zljn. Je 
mo.g rnorgen oehtend de tuin· 
man alle9 wel ccns Iaten opbar
ken." 

Opharken, w n.s 't daormee 
maar tc doen l 

Uom Lcgon to verhalen 'an 
zijn lio,·e tuin nan de Rim1er1· 
weg, dil! h1j bnd gehuurd yoor 
ue f?Czondheid van Willem en 
JtulbJe, toen ze nog klein waren, 
en ws.ar hij rn('nige gczellige Hesch 
met 7.iju ni~nden gcdronken had, 
wanr d1o hPlu juist cln(l.rdoor "wa.t 
hoog op stok liep." 

Ik naru de nijheid oru aan te 
merken, uat de natuur cr in 'b 
Ide in ,.<1rkoeht wordt, ieilcx nucht. 



boompjo \'Orhuurcl cu dat ook 
bet uit:dgt mcc~tal in smallc 
rccpjcs ~tfgelrnipt en onder ,·eel 
buren nnnuwl{eurig verdcelu id. 

Tante roemde ua.n oolt het vdjc 
buitenlcven, zoo 1\1.'1 wij hct ~c
noten, a.ltbans in den zo1ncr: "Ret 
is voor ae. kindcrcn 7.00 g<?IJla.kke
lijk en zoo gezonu, en men hceft 
buiten uUcs 7.00 ..-er-:ch en voor 
nicl; uit :>.ijnen cigcnen tuin, dat men 
in de ~tail duu1· betn.len moct."
" Voor niet!" dn.cht ik en zuchttc I 
want de tuin 7.0U deze week niot 
wvr niet mijn cigendom we7.en I 

so 

Wij wn.rcn gmadcnl tot de 
schutting, met leibO<lUlOU bepla.nt, 
tenvijl de nouwcn nog cens nnor 
hnnne }{iuderen f..'ingcn :~:ien . J uist 
was ilt bczig mot oom en neef to 
wijzen, hoe vee} icclcro o.bnkoos en 
perzik beloofde; n1a.or opziende 
bcmerkto ik, dat oom met zijnen 
rug er no.ar toe stond, en nee£ \Vii
lorn, dcnkende, dat bij nict bespiod 
werd, cen nfgcvallrn appcltje op
ra..'l.pte, om er de spelcnde kinderC'n 
wede tc gooijon. 

Wij wanclclden verdcr op. Wat 
treurige vcrwoestingcn I Door 
11wakte gcvooligcr Jan (l.ndcrs, 
weenuo ik bijna van spijt bij het 
grzigt Vllil mijno plat geil:npto 
riddersporcn. ~en wcinig verder 
ziet mijn roode meiboom or uit 
als cen vogel, wien door den 
mcdedoogenloozcn sperwer de 
verderon zijn va.n 't lijC ge~cheu1·d. 
Tanto zcl ve heeft de schu.o.r met den 
zilveren kctting uitgehaald, om 
eenon ruiker te plukken, o:n nicht 
J ansje vlecbt bloewcnkransen en 
rocmt op cen sentimontol'len toon 
hot zallge genot van de schoon
heuen oler na.mur ..••. 0, :\Jij I 

Oom heeft nu two.>o mruen den 
tnin ron<l gewanuelu c11 vindt dit 
n.l wcl genoeg. "Hoc i'l hot, 

boorupjc verbnuru en uat ook 't 
uitzicht mcestal in smalle rccpjes 
af~cknipt en onder veal buren 
nauwlwurig ,·erdeclu is. 

Tnnte rool.lldc da.n ook 't vrijc 
b u i t e n 1 c v c n, llonls we 't 
gcnotcn, a.Jthans in ut' zomor ; 
" 't 1~ \ '001' de Jrincleren 7.0 "C· 

mal{kelijk en liO gczond, on 1;en 
heeft buiben allc~ liO verijc h en 
\'Oor niet uit zijn cigen tuin, 
dnt wen in de stacl duur bctalen 
moot."-" ruo,. 11iet I" dneht il{ en 
zuohtte, want de tuin zou dczc 
week niet vc;or rri.et 10ijn eigendom 
WOI!Cll I 

Wo warcn ~eno.dcrd tot de 
schutting. met lciboomen bcplant, 
torwijl de nouweu nos cens na.'lr 
hun k:inderen gingeu zien. Juist 
was ik bcl!ig met oou1 en nccf tc 
wijzen, hue ,·eel iedor abrikoos en 
perzik beloofdc ; lll&l\r opllicnde 
bCillCrJtte ik, UO.t OOIJ l met 
zijn rug er nao.r toe stond, 
en nee£ Willcm, denkende, dnt 
bij niPt be ... pied wcrd, een nfge
vallon appeltje opraaptc, om er de 
spolondc kinderen mcc te gooien. 

We wanuclden verder op. Wa.t 
trcurige '"6rwocatingen ! Door 
zwakto gevocligcr dan anders, 
weendc ik bijna. van spijt bij 't 
gezicht \'llll mijn plat setrapte 
dddersporcn. Een weinig verder 
zict mijn rode mciboom cr uit uls 
een vogel, wie uoo1· de mee. 
dogcnloze Rperwer de vcren 
zijn '"an 't lijf gcsoheurd. Tnnte 
zelve beeft de schaar mot de 
zilvcren kotting uitgeha.ald, orn 
een ruikcr te plukkon, en nieht 
Ja.naje vlecht bloemonkransen 
en roemt op ccn sentimentele 
toon 't zali~:e genot van de schoon
b eden der nn.tuur ..... 0, :llij I 

Oom heclt twee malcu de tuin 
rond gewa.ncleld en vindt dit al wei 
gcnoeg. " Hoc is 't, nichtje, kunnen 



nichtjc, :touuen '~ ij gecne koffij 
drinken ? WAnt ah het sc:hll(kcn 
kon, wilue ik niet ganrno te lu.at 
eten: wij zij u woeg op gewcest, 
en rnoctcn ' oor don donker ook 
wcuct· t c lmit! v.ij n." 

~lijne nouw ver:r.okerde oow, 
tiaL hij haar "Je woorden nit uen 
m oud .1run," en wij gingtn weller 
nau.r den koepel , l!elukkirs YCr
gczuld doo1· den ldeinrn t!toet, dio 
op 1uoedors r.:ticuul ,-Jaste en ten 
mini!te etcnde en •h·inkende m in
der kwao.d llOU doen. 

7.oodro. de kindren. ook die van 
mij,rijkelijk hct hunoc ontv£\ngon 
haddon, hunke.rden zij weder, nog 
rnd de hlmden vol koekjes, oru de 
cngc ruiwte te verlo.ten. Ook ik 
beg on or naar te verlangcn ; wn.nt 
het scbemerdo mij '·oor de oogcu 
en ruiRobtc mij als een naja.al·s
sto•·m in de ooron, en ilt moebt dit 
Ul:ml den tuin aon mij u hoofd 
opofferen. 

::-lu was eersh wcdcr con geregcld 
gesprek wogelijk. N!Cht Jau~je, 
Jie cone roos onder n<m ueus hield 
en tusseheu beide de oogen nMr 
dcu hemel, of licver nn.ar de 
zoldering van rnijn koepcltje sloeg, 
br::tgt het wedcr op " de niWlelooze 
Y.t:tlighedcn vnn het buitenleYen". 
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we go en kotlie drink cu ~ \\'ant als 
't st·bikkcn kou, wou ik nic~ grang 
to laat ctcn : we zijn noeg op 
geweest, on moetcn Yoor de 
tlonkcr ook weer tbuis zijn." 

l\Iijn vrouw verzokerdc oom, 
dat hij ?.O " de woordeu uit de 
mond nam," en we gingen weer 
na.tu de kocpcl, gelukkig vcrgczold 
door <l e ldeine stoet, tlie op 
ruocders rcticuul vlaste en ten 
nilnRte ctcnde eu ddnkeude minder 
kwaad zon docn. 

Zoura de kinderen, ook die van 
ruij, rijkclijk hct hunnc ont· 
,-augen hadden, hunke1·den zc 
weer , nog met de handen vol 
kockjos, om de enge ruiiJlte te 
; erlaten. Ook ik begon er naar te 
verlaogen ; want 't schemerde 
we ,·oor uc ogen en roischte 
me als cen naja.arstorm in de 
or~>n, en ilt ruoest ditum~Ll de 
tuin aan mijn hoofd opoft'crcn. 

Nu wa.s ecrs t weer eon geregold 
••esprek wogclijk. Nieht Jansjo, 
d ie ceu roos onder ue ncu~ hield 
en tuijschun beide de ogOJl nao.r 
Je hemel, oi lievcr naar de zolder
iug van m ijn lroepeltje sloog, 
brach t 't. weer op " tlo n:u.oeloze 
7aligheden van 't buitenloven ." 



DERDE IBIJLAGE. 
Grey College, RIOt'mfontein. 

Deu Hooggeleeorden W el-Eenl". lleer, 
Professor P. J. G. nn Yos, 

Stell en bosch. 

Hooggeleerde H eer, 

4 April 191H. 

Met de vorige post heb ik u een exemplnnr toegezcmden Y:tn 
een adres over het ond~:r11 ijs in het H ollandsch in de O.R.K., 
waarva.n de lantste bladzijden de 7.aak va.n tanlvereenvoudigin~ 
aa.nroeren die, nu ;~,even jaar geleden, op een Oongt·es, te KMpsta<1 
gehoudon onder uw voort.itttlrschap, besproken werd. 

Op da.t Congres word nan eene nitvoerende Commissie o.o.. 
opgedragen : door het beleggen van verdere vergaderingen en 
congressen desvereischt, de r.aak van de taalvereenvoudiging 
te bevorderen. 

In verb:md hiermede v.ou ik gaarne uw oordeel en dat van 
de overige leden dier Commis;sia wiUen vernemen, in hoe,-er gij 
den tijd geschikt nt·ht voor een nieuwe pof?iog daartoe. Du 
reden waat·om ik ?.ulk een poging wenscheliJI< 1·ind, is, dat het 
Hollandsch onderwijs in de gewer.en ropubli~k~n wt>dt>r moet 
geregeld worden. en het dus ran het hougr.te ge1\-i.cht i>~, zou 
spoed.ig doenlijk de bt!gin':lelen l'!l!lt te st(•llen rolgcns w~:~lhe die 
regaling za.l geschieden. 

Zulk ceo regeliog behuort m.i .. niet voor d~ nieuwe Kolonie< 
aileen te gelden, maar voor geheel Y.uirl-Afrika. en bet zou du' 
veel waa.rd zijn, indien een Congres uit vert(lgenwoordigerM va11 
geheel Zuid-Afrika bestaancle, thnns Aen g~:t.aghebbend advie:->< 
uitbracht, dnt voor de verschillende l>epartementen van Ondcrwij~ 
en voor den 1-taad det· 'C'nivorsiteit kon worden gelegd. 

Tk ben reeds eenigen tijd in die ric:hting alhier werltznum 
en mean te kunnen zpggon, dat bij het Depnrtemtmt van det." 
Kolonio een voorstel in onv.en gee~t ~teun 11011 vinden. L"it. de·a 
brief van den Heer Snrgant, mij na.ar aanleid.ing van mijn ruire:-, 
gezonden en d:tarmede gepnbliceerd. stelL hij (op bldz. ~!l) vorot· 
dat er een conferentie te Bloemfontein zou worden gehoude:-11. 
en wet in bet Gray College, 
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.'\Is zulk ~en Couferentie in Juni a.>'. kan worden belegd zou 
Dloemfontein mogelijk wei de geschiktsle plaats daarvoor zijn. 
Is hot, daarentegen, wensrhelijk de r.aak tot de zomervae.antie 
uit te !'tellen, dan zou Kaapsiad misschien gt>.schikter r.ijn, 
claar de zomer de meeste itlden naar het zeestrand in de nabijheid 
va.n Kaapstnd trekt. 

Tk ben reeds met den Heer N. Hofmeyr·, thana te Pretoria, 
Secretaris on1~r Commissie, in ~:~en informeele voorloopige corres
pondentie omtrent dezfl zaak getreden, en hij heeft mij zijn 
~roote ingenomenheid milt mijn I?l.n.nnen betuigd. lk hoop ook aan 
P rofessor Viljoen een gelijklutdend schrijven te richten, en 
van uw beider a.ntwoord z&l het afha.ngen of er thana andere 
stappen znllen worden genomen of niet. 

llopende dat g ij mijne vraag in overwegiog zul t willen 
nemen, t'D met Dr. Yiljoen en, mogelijk, anderen bespreken, en 
mij den ui tsla.g uwer bCEpr•eking mecledet'len, noem ik mij, onder 
betuiging mijner bijzondere hoogacht ing, 

T' w. d.w. Dienaar, 
J. BRJLL. 

Grl!y Colle~e, Bloemfontein, 

Prof . .U1·. W. J. Yn..JoJ::N, 
~tdlenbo!-.ch. 

Waarde Dr. Yiljoon, 

.J April 1904. 

l k heb de vrijbeid genomen u een pa.-u· dagen goleden een 
~::xemplnar w zen den m n eeu toespr:1ak tot onderwijzers over hat 
onderwijs in Rolland:sch, voornamtllijk met bet oog op eeo daarin 
voorkomende passage over de wenschelijkheid van taalvereen
voudigin~?. De beer Sargant en het Depar tement ''an Onderwijs 
in de O.R.K., en, nanr ik meen, ook in de Transvaal, schijnen 
nogal gunstig over de zaak te denken, en ik meen-daar bet een 
:r..aak is die geheel ~uid Afrika ma.kt-dat de tijd gekomen is een~ 
Conf.:n•nt ie O\'er de vrnag te houden, lie£~t vu.n dezelfde personen 
die in Januari '97 te 1\:uo.psta.d e£>ll eerste Coogres gehouden 
hebben, en zicb a.'lnsluitende nan de toen genomen bes1uiten. 
Tijd en plaats van zulk een Con£erentie wensch ik a.an den Voor
zitt.er en Secr&tat·is der t oen benoemde Uitvoerende Commissie 
- Prof. de Vos en N. Hofmeyr-over te laten, en beb Leiden 
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over de znak geschr£-1'£'11. Personnliji;: zou ik 1renRehen, Of h·n 
bijeenltOmst io J uni a.s. te Bloemfontein, Of in de aamta.alldl' 
wmervn,cuntie te .Ka.apstad of 8tellt>nbosch. Gaarnt=~ r.ou ik ook 
uw gevoelen vernemeu r.oowd ove1· de hoofdvraag als ovt>r dt> 
vra.gen van plaa.tf< en tijd. 

Ik heb min of moer ~~volgd w~t de coura.n ten van tijd tot 
tijd hebbeu mt>degedeeld m•er U\re werkzaatnheid in de 7M'la:, 
t ijdens uw verblijf in Europa, fn heb den indruk dat ook d:l.ardoor 
de vra.ag tot grootere rijphoid is gebracht en de opinie in-wat 
ik ma& noemen-Groot-Nederland gunstig er ovt'r gestemd i ~ 
geworcten. 

M.ogelijk hadt gij. in Mn~luiting aan uw(' wet·kr.aambeid in 
:Xederland en Relgie, reeds E'I'U pbn gevormd om bier vt>rdPrto 
stnppen te nemen. I n dat gPval hoop ik, dat gij er niet tegen 
zult hebbE'n, dat vertegenwoordigers der gewer.en Republiaie-n 
;~icb bij zoodanig plan aansluiten, tE' meer, da.ar de nieuwe 
Kolooicn nu een besluit zullen moeten nemen omtrent den vorm 
va.n Hollandsch bij het onderwijs te volgen, 

Mij overtu'igd houdend van uwe belangstellende snn'len
werlting in n.lles wat het behoud der Hollandsrhe ta.al in Zuid
Afrika bevorderen knn, noem i.k mij hooga('h tend. 

r w d.w. Dieuaar en V riend, 

J. BRlLL. 

Grey College, Bloemfontein, 

Prof. Dr. W. J. VILJO.t."N, 

::5tellenbosch. 

Hooggeleerde H eer, 

2.> Aprill!t04. 

H et doet mij genoegen, uit uw schrijven van 8 d!lZtr te :.cien. 
dat gij bereid zijt eene Conferentie over de k\\'estie Yan taal
v~reenvoudiging bij te wonen. Ik heb ook aan Pt·of. de Vos, als 
Voorzitter der vorige Oonferentie, ovt>r de Y.alik geschreven. 

1\fot belangatelling zie ilt uw rnpport te gemoet over de 
resultattJn door u bereikt t ijdens uw laatste bezoP.k a:m Nederland 
en Belgie. !IJOover mij uit de couranten gebleken is, hebt gij 
daar de adha£>Sie der voornaamste autoriteiten Vl·rkt-ttg*'n l'oor 
zekere vereenvoudigingen in spelling en spraakkunst, ik vermot'd 
op den grondslag door ons op de vorige Conferentifl vnstg..-steld 
ell in ovt-r't'enstt'mooing met het stelsel van Dr. 1\:ollf:!IYijn. 
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lndit>a ue-.-~e mijn indrnk juiot i~, dan ht-gin ik mij nf fit< 
'' ragen, of het niet het bt"sk: :~.ott ziju ona bij het door u ver
worn•ne neer te leggen en, zondc•r verdere bespreking o£ 
Conferentie, ruogelijk na eenigC' correspondentie. uw rnpport a::m 
tt- nemen als den grondslag van een voorstel tot vereenvoudiging. 
d:-.t rl)orgelegd zal worden nan de verschillende regeeringen. 

·wat Ulij pen;ooulijk aa.nga1tt, zou ik wnnrschijnlijk verder 
willt•IJ gann dan uwe voorstellen reiken, maar het is niet de vraag 
"at mij wtns<.'helijk voorkomt, m:w.r wat op het oogenblik 
b('reikbu:u· is, en k:ms heeft al g111neen te wordt'n aangenomen. 

Ganr ne zou ik nu \'an n willen vernemen, of gij het mE-t mij 
e .. ns zijt. dat. iuclieu uw rapl>Ort word aangenomen Ills grondsl:l.g, 
ePne CoPI'ert!ntie nit't lnnger uoodig zou zijn, dan of g ij meent, 
dat r.ulk een C'onfer~ntie torh haar nut zou hE'bben. 

Inwirld<'ls 7.111 het mij aangt>nnam zijn een afdruk van uw 
rnpport tt- ootYangen. 

Hoogachtend U\1 d.w. Dienaat , 
J. BRILL. 






