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Inleiding

Biografie
Frans (Wilhelm Ange François) Bastiaanse werd op 14 mei 1868 in Utrecht
geboren. Hij studeerde Nederlandse letterkunde aan de Utrechtse universiteit.
Na zijn doctoraal examen was hij jarenlang als leraar werkzaam in het middelbare onderwijs. Hij was secretaris, later ondervoorzitter van de Vereeniging
van letterkunde. In 1936 werd hij bestuurslid van de Nationale Vereeniging
voor Orde en Netheid in de schrijftaal. Hij overleed in Amsterdam op 12 juni
1947.
Inleiding
Dit archief was een onderdeel van het archief van drs H.A. Höweler, welk
archief door Höweler rond 1960 aan de bibliotheek van de Vrije Universiteit
geschonken is (archiefnr. 125).
Het archief van Bastiaanse bestond uit twee grote enveloppen met stukken.
Waarschijnlijk is het archief van Bastiaanse reeds in 1939 in het bezit van
Höweler gekomen. Door het hele archief van Höweler komen aantekeningen
in blauw potlood voor, en één van deze aantekeningen in het archief van Bastiaanse luidt: ‘gezien 1939’.
De connectie tussen Höweler en Bastiaanse bestond uit het feit dat beiden
felle tegenstanders waren van de door de R.A. Kollewijn voorgestelde vereenvoudiging van de schrijftaal. Bastiaanse was al rond 1910 met deze kwestie
bezig. Ook in later werk bleef hij tegen de Vereenvoudigers ageren.
In 1936 werd hij bestuurslid van de door o.a. Höweler opgerichte Nationale
Vereeniging voor Orde en Netheid in de Schrijftaal.
Dit archief bevat alléén stukken die betrekking hebben op de spellingskwestie, en is zoals gezegd heel klein en verre van volledig. Het belangrijkste
deel wordt gevormd door de concepten en gecorrigeerde drukproeven.
M.A. Urbanus-Kamper
Mei 1985
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Plaatsingslijst

Concepten, artikelen enz. van Bastiaanse betreffende de spelling
1

Concept van een brochure betreffende de spellingskwestie, 1910.
1 stuk

2

Drukproef van Het spellings- en taalstelsel van Kollewijn, met
boekbespreking van [G.C.], 1910, 1911.
2 stukken

3

Drukproef en tijdschriftartikel N.a.v. dr. E. Kruisinga’s artikel:
‘Een verdediging van het letterkundig adres’, 1911.
2 stukken

4

Lijsten met namen en adressen van tegenstanders van Kollewijn
in Hilversum, [1917].
1 omslag

5

Concept van een rondschrijven met spellingsontwerpen, 1917.
1 stuk

6

Stukken betreffende een toespraak te Vlaanderen over de spellingstrijd met de hierbij gebruikte documentatie, 1934.
1 omslag

7

Korte commentaren op tijdschrift- en krante-artikelen, 19371938.
1 omslag

Ingekomen brieven
8

Ingekomen brieven, 1916-1937.
1 omslag

Ingekomen stukken betreffende de spelling
9

Verslagen van de Commissie van Advies aan de minister van
Binnenlandse Zaken betreffende de spellingskwestie, [1914].
1 stuk

10

Afschrift van het Advies aan de Staatscommissie inzake het Spellingsvraagstuk, en stukken betreffende het Advies, 1917.
3 stukken
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11

Stukken van de minister inzake de schrijfwijze van het Nederlands, 1936.
2 stukken

12

Het ‘Compromis-voorstel inzake de Schrijfwijze van het Nederlandsch’ van het Comité-Overdiep, 1934.
1 stuk

13

Stukken betreffende spellingsenquêtes van drs H.A. Höweler en
de Nationale Vereeniging voor Orde en Eenheid in de Schrijftaal,
1936-1937.
3 stukken

Artikelen en brochures betreffende de spelling
14

Knipsels, 1912-1936.
1 omslag

15

Brochures, 1910.
1 omslag
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