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Zuid-Nederland en de Vereenvoudigde Spelling.
Zuid -Nederland verwaar-

In

het Rapport van de Staatskommissie wordt Zuid-Neder-

land met Roemenië eii andere landen als ,,vreemde mogendheid" behandeld. Dat zal menigeen wel verbaasd hebben.
Welhoe! Als het er op aan komt de spelling van het Nederlands te regelen, dan zou de toestand van het land, waar
diezelfde gemeenschappelike taal gesproken en geschreven
wordt, geen grondiger onderzoek verdienen dan die van enig
wild-vreemd gewest dat, uit een taalkundig oogpunt, met
Nederland zo goed als geen uitstaans heeft? Of is het van
geen het minste belang, dat in België het Nederlands van
meer dan drie en half millioen mensen de moedertaal is? Des
te zonderlinger zal dit verwaarlozen voorkomen, als men
bedenkt, dat de Kommis^sie, zonder de diplomatieke omweg
te moeten gebruiken, bronnen van inlichting genoeg tot haar
beschikking had over de toestand bij de ,,Zuiderbroeders."
Wat dan ook, ier is hier in elk geval een leemte aan
te vullen, te meer, omdat in het Noord-en nog bij velen de
verkeerde mening heerst, dat Zuid-Nederland zich, bij monde
van jde toonaangevers, eenparig tegen spellinghervorming
heeft verklaard. Dat die voorstelling onjuist is, zal, naar
wij hopen, uit het volgende duidelik genoeg blijken.
Spellingtoe In het jaar 1864 werd cie ,,nieuwe" spelling officiëel
stand.
ingevoerd, dat wil zeggen, de -wooidspelli-ng, want de 17
regels van het Koninklik besluit van 21n November van dit
jaar, waardoor het stelsel van De Vries en Te Winkel werd
aangenomen, laten o.a.. het uiteenhouden van de woordgeslachten en het al of niet verwaarlozen van buigingsuitgangen onverlet. Bij het uiteenhouden van de woordgeslachten
en bij het gebruiken of verwaarlozen van de buigingsuitgangen geeft in de praktijk het levende taalgevoel bij de
Vlamingen over het algemeen cie doorslag. Want in ZuidNederland is het onderscheiden van woordgeslachten verre
van verdwenen, zij liet ook dat in de verschillende dialekten

loosd.
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daaromtrent lang niet altijd overeenstemming wordt aangetroffen. Waar, in twijfelachtige gevallen, het taalgevoel
de Vlaming in het onzekere laat, zal ni11mand het van kapitaal
belang achten, als men op de gis aan een woord een ander
geslacht zou geven dan het woordenboek •er voor bepaalt.
Ook in Zuid- Dat De Vries en Te Winkel een spellingstelsel hadden
den ede be wa- uitgevonden en .opgedrongen, dat op te veel spitsvondigheden berustte om in de praktijk gemakkelik te zijn, zag
gevoeld ,
men toen niet dadelijk in, of zelfs, als men het al zou
ingezien hebben, men zou daarom niet geweigerd hebben
het te aanvaarden. Na jaren strijd was eindelik de gewenste eenheid verkregen; maar ook, wat had men niet
moeten toegeven om tot een oplossing te komen, ;die eenieder bevredigde! Toch liep het niet zeer lang aan, of ede
bezwaren werden gevoeld, vooral in onderwijskringen. En
toen er in het Noorden een beweging tot hervorming
ontstond, ;lon het niet anders of ze moest hier te lande
instemming vinden bij diegenen die met onbenevelde blik
de fe-itelik bestaande, toestanden gadesloegen.
In 1894 reeds spoorde Prof. J. Vercoullie in het Vlaamse
tijdschrift De Toekomst aan tot het weglaten van sommige
buigingsuitgangen (Een Blik in de Geschiedenis onzer Taal),
en in dezel fde jaargang werd dat weglaten eveneens aanbevolen door de: heer J. A. Torts in een artikel Waarnemingen
op Taalgebied. Aug. Gittée zette in een doorwerkt artikel De
Vlamingen en (Ie Nederlandsche Taal in Taal en Letteren
1894, uiteen, dat ten opzichte van het woordgeslacht, tongval
en woordelijst in veel gevallen met elkaar in strijd zijn.
Prof. J. Vercoullie stelde zich in zijn spraakleer op het standpunt van de levende taal. In overeenstemming daarmee stelde
Pol Anri (De Toekomst 1895) de vraag: ,,Moesten wij onderwijzers, na zulk een lering van zulk een man, eeuwig blijven
voortgaan met onze leerlingen een volledig stel verbuigingen
op te stompen?" Hetzelfde pedagogiese motief was vaii den
beginne de drijfveer, en zal dat blijven.
Verband tus - Voor Zuid-Nederland komt daar nog iets belangrijks bij.
sen de V. S.
en de verbrei- Het is bekend , hoe in België het verbreiden van een algeding van een
Nederlands > dat zich , naar zijn p arti'
b
algemeen be- meen beschaafd
schaafd.
gangers wensen en hopen te bekomen, aansluiten zou bij
de Noordnederlandse^ beschaafde omgangstaal, op de hardnekkigste wijze wordt bekampt -door de zogen. ,, taalparticularisten"; deze vinden de „Hollandse" uitspraak strijdig
met (le aard van het Vlaamse volk en zien het als een
,
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jammerlike taalverbastering aan, dat er geen onderscheid
meer gemaakt wordt tussen de ,,scherplange" en ,,zachtlange" e's en o's, dat -de flexie-uitgangen worden verwaarloosd, enz. Het ;spreekt dan ook van zelf, dat dier taalparticularisten zich moesten verzetten tegen een spellinghervorLming, die bomen en stenen zou wagen te schrijven, mensen,
vis, histories en andere monsterachtigheden meer: dat is
immers een verlochening van 'riet verleden yen in de toekomst de taal aan een niet meer te weerhouden verval
prijsgeven. Vandaar, dat de V. S. in sommige kringen nog
altijd wordt aangezien als een aanslag tegen de taal zelve
en ook, dat al wie verkiest vast te houden aan de dialektiese
uitspraak van zijn streek, min of meer „gekuist" en ,,gezuiverd". in aansluiting bij liet g e s e h r e v e n Nederlands,
zich beslist tegen de spellinghervorming kant. Merkwaardig
is, met betrekking tot deze kwestie, het debat dat, enkele
jaren geleden, in de „Koninklijke' Vlaamsche Academie"
ontstond over de uitspraak van het Nederlands. Dei eeres.
heer Kan. Muyldermans, ere- opziener over het vrij middelbaar
onderwijs in het aartsbisdom 'Mechelen, beweerde dat in
Belgic wel degelik een algemene omgangstaal bestaat, die
in verschillende opzichten afwijkt van de Noordnederlandse,
zelfs beter is, als zijnde „natio'naal", zodat er volstrekt
geen reden bestaat om de Noordnederlanders te gaan napraten. Hij stelde zelfs voor, dat de „Academie" zou beslissen,
dat het beschaafd Nederlands o.a. het ,,wettig" onderscheid
tussen o en o, e, en é niet zou laten varen, de „Brabants e"
uitspraak der onvolkomen i en u handhaven, enz. Aldus kon
verhoed worden, dat men „andermaal, eerlang en noodzakelijk
voor eene verandering in de spelling" zou komen tee staan.
Dit voorstel werd hevig bestreden en kwam, gelukkig! niet
eens ter stemming. In de bespreking, welke die voordracht
uitlokte, werd Kan. Muylderinans door verschillende' zijner
medeleden terecht gewezen; dat een zogen. „Belgisch"
beschaafd zou bestaan, werd geloochend; daarentegen werden door Prof. Dr. W. L. de Vre ese met blijkbare voldoening
feiten aangehaald, waaruit men veilig mag afleiden, dat de
verbreiding van een algemeen beschaafde omgangstaal,
identies in Noord en Zuid, voortdurend in België toeneemt.
Aldus deelde hij mede, dat lessen en voordrachten, om die
verbreiding te bevorderen, door de heer Spaeninkx uit Hoogstraten in 1907 gehouden werden, „eerst in zijn eigen school
voor 35 leeraren, daarna achtereenvolgens voor 170 onder,
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wijzers en oudnormalisten te Mechelen, voor 98 leeraressen
Zusters Ursulinen te 0.-L. -Vr. Wavery, voor 145 leeraren
uit alle oorden te Leuven, voor meer dan 50 leeraressen en
onderwijzeressen van ede Zusters van het H. Graf te Turnhout,
voor 40 leeraressen van de Kostschool te Heverlee, voor
50 leeraressen Ursulinen te Tildonk, voor 30 leeraressen
van 'de Kostschool tee 's Gravenweze," om kort te gaan, op
nog elf andere plaatsen van het aartsbisdom, telkens voor
150 tot 200 aanwezigen, in welke lessen telkens de gemeenlandse uitspraak werd uiteengezet en haar wenselikheid
bepleit.
Het valt dus niet te betwijfelen, of een algemeen beschaafd
Nederlands, dat stoutweg afbreekt met alle taalpartikularisme, is in België in wording en daardoor alleen moeten
de tegenstanders van de V. S. gaandeweg in aantal verminderen.
Waarom de Waarom. ;dan, zou m-en geneigd zijn te vragen, bleef, onspellingkwestie
ondanks dit danks die ommekeer in de toestand van vroeger, de spellingalles in zuid - k westie zo zeer o
op de achtergrond?
rland op
Nede
de achter- Het overwegende belang van de strijd om van de Regering
grond bleef.
te bekomen dat het Nederlands als eerste ambtelike taal zou
worden behandeld in het Vlaams gedeelte van het Rijk,
heeft tot hiertoe belet dat de Spellingvereenvoudiging de
aandacht zou vestigen buiten de kring van de vakmannen
in taalstudie en taalonderwijs. Om geen vat te geven aan
de 'kwade trouw van tegenstrevers, die in het wijzigen van
de gebruikelike orthografie een reden zouden vinden om uit
te kraaien dat het Vlaams niet eens geen spelling heeft en
geen taal is, bleven de meesten zich bepalen bij het theoreties
aankleven van de Vereenvoudiging. 't Is zelfs een van Mr.
Prayon van Zuylen's hoofdredenen tegen het invoeren van
spellingnieuwigheden: vereenvoudiging acht hij onnodig, en
op dit ogenblik gevaarlik liet het oog op de Vlaamse
taalstrijd; hij vreest een n000clottige spellingsoorlog, waar aan de Vlamingen gedurende een niet te bepalen getal jaren
hunne beste strijdkrachten zouden verbeuzelen; hij vreest dat
de Fransgezinden het oude argument weer gingen ophalen,
„dat er in België geene algemeene Vlaamschei of Nederlandsche
taal bestaat, maar alleen eene verzameling van wijdui,teenloopende Vlaamsche tongvallen. En dat argument werd gedurig tegen ons ingeroepen, telkens als wij den eisch stelden
dat onze taal in de school, in het bestuur, voor het gerecht,
enz. op denzelfden voet als het Fransch zou behandeld worden.
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Beginnen wij nu weer onder malkander over spelling en
spraakkunst. te harrewarren, zoo zullen wij nog gauwer dan
voorheen afgescheept worden indien wij nieuwe rechtsherstellingen durven vragen, bij voorbeeld de zoo nooidige vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Men zal ons beleefd doen.
opmerken dat onze taal nog niet vast staat, dat wij het
noch over spelling noch over spraakkunst eens zijn en
dus , bezwaarlijk kunnen verwachten dat eene taal, die nog in
den embryonischen staat verkeert, tot voertuig der wetenschap
zal worden verheven." (Verst. en Meded. der Kon. Vi.
Academie, Maart 1904, blz. 158.)
,

\ raarom sommige Vlaamse tijdschriften van geen V. S.
willenweten, en vele driftige Vlaamsgezinden de V. S. eerder
met afkeer en wantrouwen bejegenen, is uit zulk een scheve
opvatting in taalzaken best te begrijpen. Gelukkig dat die
vernepen geestesstemming van jaar tot jaar aan 't verdwijnen.
is, naarmate de Vlaamse Beweging veld wint en haar schroomvalligheid laat varen. Overigens is er 't vreemde voor de
Vlaamse lezers al af, daar ze sedert lang voortdurend in
weekbladen, tijdschriften en boeken bijdragen in V. S. aan
namen er onder als Pol de Mont, Vercoullie,-trefn,m
Jan Bernaerts, G. Vermeersch, en andere meer, waar alle
verdachtmaking .op afstuit.
Toenemend Al is het ledental veel geringer dan in Noord-Nederland
aantal der
voorstanders gebleven, het aantal voorstanders ener spellinghervorming is
der V. S. aanhoudend aangegroeid, inzónderheid onder de jonge taalkundigen die gevormd worden aan de hogescholen te Gent
en te Leuven. Men mag gerust zeggen, dat heel het jongere
geslacht, niet alleen onder de leraren der Athenea, maar
ook onder die van het vrije middelbaar onderwijs, niet meer
aan de zij-de staat van de bestrijders van een algemeen beschaafde uitspraak en van vereenvoudiging der spelling.
En voor het Vlaams gedeelte- van België levert de verspreiding van de V. S. groot belang op met het oog op heit
overal doordringen, door het onderwijs, van de gemeenlandse omgangstaal.
Wat het onderwijs van het Nederlands in het Waals
gedeelte van het land betreft, daar zal het als een gewichtige ontlasting van het programma gewaardeerd worden, als een uitscheiden met het verspillen van kostbare,
tijd aan lastige spellingkunsten zonder nut, wanneer de
Regering er, in het belang van de Vlaamslerende Walen een,

maal toe besluiten zal om op examens en prijskampen de
V. S. toe te laten.
Sedert 1899, toen D. H. Jan Bernaerts op het Congres de
l' Enseignement mogen te Bonne-Espérance (in Henegouwen)
nog geen meerderheid vond voor zijn wens, 'dat men zich bij
't onderwijs van -de uitspraak zou richten naar het beschaafde, dialektvrije Noordnederlandse gebruik, zijn de gedachten stellig heel wat vooruitgegaan onder het Waalse
lerarenkorps. Zo mag het zeker wel treffend heten dat de
h. Melon, van St. Jozefsgesticht te La Louvière, in zijn
.bewerking voor de Walen van Prof. Vercoullie's Nederlandse
Spraakkunst, achteraan de regelen van de V. S. mededeelt,
en zo duidelik genoeg laat blijken wat zijn voorkeur wegdraagt.
Trouwens, dat de V. S. in België een groter aantal
voorstanders telt dan sommige het vermoeden, bleek o.a.
uit het adres, op 1411 Oktober• 1904 aan de Belgiese Regering gezonden om vrij gebruik van de V. S. in alle officiële
examens en wedstrijden te^ bekomen. Dat adres was ondertekend ;door bijna 70 hoogleraren en leraren, waaronder de
h.h. Bang, De Cock, De Real, De Vreese, Hamelius, Lecoutere, Logeman, Sch:arpé, Vereo allie, allen tans hoogleraren aan
ene Belgiese Universiteit en door de heer Dr. L. Goemans,
de tegenwoordige hoofdinspekteur over 's Rijks middelbaar onderwijs.
Dat bleek opnieuw uit het adres van de „Algemeene Belgische Onderwijzersbond," krachtens besluit van 26n Des.
1908 gericht tot de beide Regeringen. Het adres tot den
Nederlandsen Minister van Binnenlandse Zaken luidde aldus:
Zijn Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche
Zaken, 's Gravenhage.
Het uitvoerend Comiteit van den Algemeenen. Belgischen
Onderwijzersbond, in zitting vereenigd te Brussel, op 26 Desember 1908, meeent dat de Vereenvoudiging der Nederlandsche schrijftaal 'een bijzonder gewichtig middel is om
volkomen eenheid te verkrijgen in de beschaafde schrijftaal
bij al de volkeren van den Nederlandschen stam.
Ons uitvoerend Comiteit heeft kennis genomen van den
omzendbrief door uw Ministerie gezonden aan de heeren
Inspecteurs van het lager onderwijs in Nederland en waarin
de wenschelijkheid wordt uitgesproken de invoering der
Vereenvoudigde Schrijftaal bij het Openbaar Lager Onderwijs
te keer te gaan.
,
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Het heeft insgelijks kennis genomen van het Koninklijk
.besluit, vernietigende een beraadslaging van den gemeente raad van Winschoten, waardoor de invoering der Ve^reenvoudigde Schrijftaal op de lagere scholen dier gemeente werd
toegelaten. Ons uitvoerend Comiteit meent, dat alz000 de
:spelling De Vries en Te Winkel een officiëele goedkeuring
bekomt.
Anderszijds zagen wij met genoegen dat een adres aan
,den vorigen Heer Minister van Binnenlandsche Zaken werd
gericht door bijna alle onderwijzersvereenigingen in. Neder
waarin vrijheid werd gevraagd voor het onderricht-lande
drier Vereenvoudigde Schrijftaal, welke, zoo meeven wij, de
uiting is eener behoefte, niet alleen door de meeste onder
wijzers in Nederland, maar ook door de meeste Zuid- Nederlandsche - onderwijzers diep gevoeld.
In Zuid - Afrika is het stelsel trouwens officiëeel erkend en in
.Noord- en Zuid -Nederland wordt het me e r en meer gevolgd.
_De taalcongressen te Brussel en te Leiden verleenden er
hun goedkeuring, aan.
Daarom durven wij den Heer Minister verzoeken de vrijheid
in het onderwijs der Vereenvoudigde Spelling niet te willen
.belemmeren, opdat het voorbeeld van Nederland weldra zou
worden nagevolgd door den Heer Minister voor Wetenschap
en Kunst in België.
,
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Met verschuldigde bel1efdheid, van den Heer Minister
De ootmoedige dienaren,
voor het uitvoerend Comiteit van den A. B. 0. B.,

De Voorzitter,

De Secretaris,

J. WINNENS,

ST. L. PRENAt,

te

Aalst-St. Truiden.

te

Brussel (Schaarbeek).

De Staatskommissie heeft het niet nodig geacht een onder zoek in te stellen naar het gebruik van de Vereenvoudigde
Spelling in Zuid- Nederland. De lijsten in de Statistiese Bij
vermelden geen enkel tijdschrift of blad dat in België-lagen
verschijnt. Maar geheel stelsell oos vindt men in het Verslag
zelf, op blz. 21 -en 22, wel tenkele Zuid-Nederlandse organen
bij de becijfering gebruikt. Als de lezer daaruit mocht
opmaken, dat die, spelling hoogst zelden voorkomt, dan kan
de volgende lijst hem een andere voorstelling geven.

fioenemend
gebrnik der. VS
.
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Vlaamse School (sedert opgeheven) . Pol de Mont.
Vlaanderen (sedert 1908 opgeheven). Gustaaf Vermeersch,_
;

Joris Fasotte.
De Vlaamsche Gids. Prof. Dr. J. Vercoullie, Pol de Mont,

P. van Doorsselaer, Frans Buyens, Dr. M. Basse, Frans,
Delvaen, J. M. Thomsen, Lod. van Mierop.
Vlaamsche Arbeid. T. Weiman, Dr. H. W. E. Moller,
E. van Bergen, fr. Chr. Kops.
Volkskunde. Prof. Dr. H. Lógeman, P. L. van Eck,
Dr. C. G. N. de Vooys, Dr. P. Tack.

Katholieke Vlaamsche Hoogeronderwijs- uitbreiding.

Minerva (opvoedkundig tijdschrift) Lod. van Mierop.
De Tooneelgids. (Uitgave van de Algemeene Tooneelboekerij)

,

J. Bernaerts.

Ons Leven (Studentenblad).
De Vlaamsche Gazet. Jozef van Bergen.
De Vlaamsche Wacht. Prof. Dr. L. Scharpé.
Lucifer.
De Standaard (Antwerpen).
De Goedendag. A. van Puymbrouck, Neslam, Israels, HermanTubs.
Het Land. E. van Bergen.
.De Week (Antwerpen). Pol de Mont, Jos. Tijck, Gustaaf'

Vermeersch.
De Klauwaart. Felix Ligterveld.
Hooger Leven. Jan Bernaerts. Em. van Bergen, H. van
den Zanden, Prof. Dr. J. de Cock, Prof. Dr. L. Scharpé.
't Getrouwe Maldeghem. Pater Linnebank.
Zuid en Noord. (Internationaal tijdschrift voor paedago-

giek). Hein.
Bulletin de la Société pour le progrès des études philologiqueset historiques. Dr. P. Tack.
De Tijdgeest (Maandblad voor algemeene ontwikkeling). Lod..

van Mierop.

Ons Geloof. Apologetische inlichtingen. Jan Bernaerts,
Prof. Dr. L. Scharpé.
De Christens School. Jan Bernaerts.
Onze Tijd (Algemeen Katholiek Weekblad). Jozef van Bergen._
Ons Recht. Vlaamschgezind Weekblad. V. Duvaerts.
Handel en Nijverheid. M. Fassotte.
De Student. Jan Bernaerts.
Het Christen Vlaamsche Volk (Weekblad) Dr. Leo van

Puyvelde.
In verhouding tot het gebruik in Noord-Nederland is dit.
aantal niet groot. Maar men kan er uit leren dat de V. S.
in verschillende kringen -doordringt,. en dientengevolge dat
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door de gewenning het stille verzet afneemt. Dat blijkt
ook uit het fetit, dat de grotedagbladen in overgenomen
stukken, o.a. uit Zuid-Afrikaanse bladen, de V. S. meermalen
ongewijzigd laten. De reldaktie van 't ,,Getrouwe Maldeghem"
schreef onlangs zelfs boven een artikel, van Pater Linnebank:
„Let op, het is in de vereenvoudigde spelling geschreven.
Onze lezers moeten daarmede ook eens beginnen vertrouwd
te worden."
t genstand. e Men moet wel bekennen adat, over het algemeen, de tegenKentering in de stand van het publiek en van sommige redakties van dagbladen
ongunstige beoordeling der en tijdschriften waarschijnlik sterker is dan in Noord-Nederv. S.
land. Door het ontbreken van daaromtrent alle propaganda,
zijn wij hier ongeveer even ver als men in het Noorden was,
een tiental jaar geleden. Dat er voor de V. S. geen propaganda
gemaakt werd, vooral niet in de laatste tijd, geschiedde
uit taktiek. In de strijd voor de volledige vervlaamsing
van het hoger onderwijs acht men het en terecht —
verkiesliker het losbarsten van een nieuwe „spe'llingso orlo g"
op alle mogelike wijzen te vermijden. Toch moet men blind
zijn om de kentering niet te merken. Moest er tans een
dergelijk adres tot de Regering gericht worden als in 1904,
ongetwijfeld zou het met een nog - aa.nzienliker getal handtekeningen bekleed worden. Nog treffender wellicht is in
dezen de houding van de „Koninklijke Vlaamschee Academie" zelve.
Ten jare 1897 spraken de 3 Akademiese Kommissiën, op
buitengewone vergadering bijeengekomen, met algemeenheid
van stemmen, hun veroordeling uit over de Kollewijnspelling;
verklaarden, met algemeenheid van stemmen weerom, dat de
Akademie geneigd was om als korps tegen die spelling op!
te treden; verklaarden voorts, dat de Akademie het spellingstelsel van De Vries en Te Winkel aankleeft en tot het
hare ijkt; en drukten de wens uit, dat alleen deze spelling
in :de Staatsinrichtingen voor onderwijs zal toegelaten worden.
En nu onlangs, op 20n Maart van het vorig jaar, werd weer
gestemd: of de Akademie een verhandeling, door Dr. Buitenrust Hettema ingezonden, en gesteld in de V. S., zou weigeren
in •die spelling te laten drukken. In de Kommissie voor
Middelnederl. taal- en letterkunde werd het aannemen voorgesteld door Prof. De Vreese en door Dr. Goemans. Van de
negen aanwezige leiden stemden vijf voor. In de Algemene
Zitting - echter* werd met 12 tegen 10 beslist dat het werk
niet kan opgenomen in V. S., en 'dat de inzender zou
,
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verzocht worden het in de officiële spelling te laten drukken.
De toestanden waren stellig tot hiertoe niet gunstig voor
de verbreiding van de V. S. in België. Vrees voor verkeerde
opvatting bij de Vlaamsvijandigen; bezorgdheid voor onenigheeid onder de Vlaamsgezinden zelf; tegenkanting door de
voorstanders van verschil in uitspraak tussen scherplange en
zachtlange c's en o's, en die, met reden! verwachten dat
do V. S. zal bijdragen om de Noord-Nederlandse uitspraak te
helpen invoeren, hebben de beweging gestuit. Maar omgekeerd, juist het besef bij de jongeren, dat toenadering tot
de Noordnederlandse uitspraak niet alleen wenselik, maar in
de hoogste mate noodzakelik is, en tegelijkertijd het veranderde en juister inzicht in de taal- en spellingkwestie zelf,
moesten voor gevolg hebben, dat ook in België de zaak der
V. S. vorderingen maakte. Dat is dan ook geschied; en 't zal
niet veranderen, daar het streven naar een algemeen be
schaafde omgangstaal zich in het onderwijs meer - en meer
laat gevoelen. Men kan bezwaarlik verwachten, dat de
Vlamingen zouden vóórgaan. Doch men mag het wel voorspellen, zonder - enig gevaar ooit door de feiten gelogenstraft
te worden, dat, als in Noord-Nederland de V. S. wordt ingevoerd, het Zuiden zich niet hardnekkig zal verzetten tegen
het aannemen van dit nieuwe spellingstelsel; aan ..,d e oude
spelling vasthouden -er. (daardoor een spellingverschil tussen
Noord en Zuid tot stand te brengen, dat zal niemand wensen.
Overigens zal de zaak van de spellingvereenvoudiging ook
hier rijp worden, naarmate gezonder taalbegrippen binnen
en buiten het onderwijs veld zullen winnen.
Leuven, Desember 1912.
L. SCHARPÉ.
C. LECOUTERE

Gevolgtrekking.
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