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In de Middeleeuwen noemden Vlamin-

gen hun taal Diets, terwijl Brabanders en
Hollanders spraken van Duutsch, Duits.
De Engelsen namen dit al vroeg over als
Dutch. Diets of Duits zijn af-
leidingen van diet, ‘volk’, en
duidden dus de ‘taal van het
volk’ aan. 
Aan het eind van de middel-
eeuwen raakte het Diets in
onbruik. Het Duits bleef be-
staan, maar ging geleidelijk
aan naar de taal van de oos-
terburen verwijzen. In 1482 is er voor het
eerst sprake van de Nederlandsche tale,
een benaming die mede door het uitroe-
pen van het Koninkrijk der Nederlanden
in 1813 steeds meer veld won. Maar tot
diep in de negentiende eeuw zijn we onze

taal Nederduits blijven noemen. 
In de zestiende en zeventiende eeuw werd
door de elite in de Hollandse steden een
bovenregionale standaardtaal geschapen:
tot die tijd sprak en schreef iedereen voor-

namelijk in het eigen dia-
lect. Die standaardtaal
kreeg in de negentiende
eeuw de benaming Alge-
meen Beschaafd Neder-
lands, oftewel ABN. In de
twintigste eeuw werd de
term veranderd in Stan-
daardnederlands of de

verkorting Algemeen Nederlands, omdat
ABN impliceert dat afwijkingen onbe-
schaafd zouden zijn. 
Tussen het Standaardnederlands in Ne-
derland en in België bestaan geaccepteer-
de verschillen in uitspraak en woorden-

schat. Woorden en uitdrukkingen die
slechts in één land gangbaar zijn, worden
in woordenboeken aangeduid als Neder-
lands-Nederlands of Belgisch-Nederlands:
zo is tosti Nederlands-Nederlands en cro-
que-monsieur Belgisch-Nederlands.
Hollands en Vlaams zijn de belangrijkste
dialecten van het Nederlands. In de loop
van de tijd is men deze termen in de spreek-
taal ook gaan gebruiken voor de noordelij-
ke of zuidelijke variant van het Neder-
lands. Voor de naam Hollands gebeurde
dat al vanaf 1610 en dat hing nauw samen
met het feit dat de standaardtaal in Hol-
land is ontstaan. De gewoonte om Vlaams
voor alle zuidelijke dialecten, inclusief het
Brabants en Limburgs, te gebruiken is –
daar zullen sommige lezers van schrikken
– een gallicisme, in na-aping van het Fran-
se ‘flameng’.

Van Diets tot Algemeen Nederlands
Nederlands, Vlaams, Hollands, Algemeen Beschaafd Nederlands, standaardtaal –

waarom zoveel verschillende benamingen voor één taal? En waarom noemen de En-
gelsen onze taal Dutch, terwijl we toch echt geen Duits spreken?

Tot de zeventiende
eeuw sprak en schreef
iedereen voornamelijk
in het eigen dialect

WOORDEN

Voormalig televisiema-
ker en schrijver Jef Rade-
makers weet niet beter of
hij krijgt commentaar op
zijn uitspraak. In Hilver-
sum ‘lachte de technicus
me uit om mijn zachte g’,
in Brasschaat – waar de ge-
boren Noord-Brabander
ruim twintig jaar woont –
blijft hij eeuwig de Neder-
lander. ‘Ik bestel twee
schelletjes hesp in plaats
van twee plakken ham,
maar iedereen hoort dat ik
geen Vlaming ben. Mijn
dochters, die hier op de la-
gereschoolleeftijd kwa-
men met hun Gooise r,
hebben perfect Vlaams le-
ren praten. Maar vanaf
een bepaalde leeftijd lukt
dat niet meer.’ 
(Maarten Dessing)
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