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Cultuur Boeken top 10
FICTIE

De zevende kamer
Pieter Aspe
(Manteau)

De vliegeraar
Khaled Hosseini
(De Bezige Bij )

Duizend schitterende zonnen
Khaled Hosseini
(De Bezige Bij)

De boodschapper en de Koran
Kader Abdolah
(De Geus)

Het verdriet van België
Hugo Claus
(De Bezige Bij)

De Chinees
Henning Mankell
(De Geus)

De som der dagen
Isabel Allende
(Wereldbibliotheek)

Brida
Paulo Coelho
(Arbeiderspers)

Pitbull
Luc Deflo
(Manteau)

De vergeten tombe
Kate Mosse
(Unieboek)
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NON-FICTIE
In Europa
Geert Mak
(Atlas)

Ladies First
Annemie Struyf
(Lannoo)

De weg naar Mekka
Jan Leyers
(Van Halewyck)

Expo 58
Annick Lesage
(Standaard Uitgeverij)

Ik ben God niet
Frank Vandenbroucke
(Borgerhoff & Lamberigts)

De 50 mooiste dorpen 
van Vlaanderen
Santina en Johan De Meester,
Robert Declerck (Lannoo)

De geschiedenis van de wereld
van morgen
Rik Coolsaet (Van Halewyck)

SOS Piet
Piet Huysentruyt
(Lannoo)

Koningin Fabiola - 
Een meisje van 80
Brigitte Balfoort
(Van Halewyck)

Gezond leven met Kim Gevaert
Kim Gevaert
(Borgerhoff & Lamberigts)
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Beatrijs, Oudenaarde ❘ Corman, Knokke en Oostende ❘

De Wase, Sint-Niklaas ❘ Fnac ❘ Forum, Mechelen ❘ ’t Oneindige
Verhaal, Sint-Niklaas ❘ Plato, Leuven en Tienen ❘ Standaard
Boekhandel ❘ Theoria, Kortrijk ❘ Van Sande, Hasselt

V eel leed is het lot van wie in dit
land het Nederlands lief is. Nu ja,
wat héét... Laat dat nu precies het

probleem zijn: ‘Nederlands? In Vlaan-
deren? Wat voor Nederlands dan wel?
Moet het om te beginnen wel Neder-
lands zijn? Wat is er eigenlijk mis met
Vlaams? Hebben we ons niet lang
genoeg laten ringeloren door al die
schoolmeesters met hun ‘ABN’ die (enz.
enz.)?’ U herkent de ton de la musique,
ongetwijfeld, die als een basso continuo
nu alweer jaren door dit land bromt, en
niet alleen te beluisteren valt bij Bert
Anciaux en Tom Lanoye, maar bijvoor-
beeld ook bij die talloos vele leerkrach-
ten die ‘Oenoemta?’ zeggen als ze wil-
len weten of hun leerlingen de naam van
iets kennen. De gevolgen hiervan hoort
u elke dag om u heen: gewoon goed
Nederlands, dat in dit land toch al nooit
uit zoveel monden opklonk, is bezig
weer op te stijgen tot zeer etherische,
voor de overgrote meerderheid der
Vlaampjes en Vlaminnetjes volstrekt
onbereikbare hoogten.

Een en ander past overigens in een
trend. De neerlandicus Joop van der
Horst heeft er net een interessant, maar
ook tot tegenspraak nodend boek over
geschreven: Het einde van de stan-
daardtaal. Een wisseling van Europese
taalcultuur. De centrale stelling daarvan
is deze: het concept ‘standaardtaal’, dat
uitgaat van het primaat van de geschre-
ven taal, is vijf eeuwen lang, tot onge-
veer 1970, een zeer succesvol ideolo-
gisch gegeven gebleken bij de
totstandkoming en vervolgens de groei

en bloei van de Europese eenheidstalen,
maar heeft nu uitgediend. Onder meer
ook omdat de socialepromotiefunctie
van de standaardtaal vrijwel verdwenen
is: je hoeft niet per se nog ‘beschaafd’ te
praten, laat staan te kunnen spellen, laat
helemaal staan noties van de schrifte-
lijke cultuur (grammatica, stijl, litera-
tuur) te hebben om het te maken in onze
westerse samenlevingen.

En jawel, dat is winst: het is namelijk
democratischer. Maar er zijn ook niet
geringe verliezen. Dat iets het geval is –
en het gebrek aan waardering voor de
standaardtaal, ook in andere Europese
landen, is onmiskenbaar – betekent nog
niet per se dat het dus ook onvermijde-
lijk, laat staan wenselijk is. Moet er wér-
kelijk weer maar eens op gewezen wor-
den dat een overkoepelende standaard
op het gebied van algemene bruikbaar-
heid en begrijpelijkheid toch zekere
voordelen biedt boven hoe dan ook par-
ticuliere dialecten en groepstalen?

‘Dat is mama zijn fiets’, zegt mijn
jongste zoon. Op zich is dat onverschil-
lig (want, inderdaad, er bestaan geen
niet-functionele talen): in het Afrikaans
zegt iedereen het zo. Niettemin is het
geen goed Nederlands – niet omdat het
niet functioneel zou zijn (een democra-
tisch gegeven), maar omdat traditie,
norm en esthetica, wat als men wil ‘eli-
taire’ concepten zijn, het nu eenmaal
anders willen. En om de vermeende
tegenstelling tussen die twee gaat het
hier uiteindelijk.

Wie naast de standaardtaal geen enkel
ander taalgebruik duldt, in geen enkele
omstandigheid, is een starre regent –
maar bestaan er werkelijk zulke men-
sen? Wie, omgekeerd, vindt dat de rest
van de wereld maar de moeite moet
doen om zijn eigen particuliere patois te
begrijpen (want daar komt het op neer
als je welke standaard dan ook die je, o
gruwel, hebt moeten léren afwijst) is een
arrogante populist – en zou het kunnen
dat déze houding toch ietsje minder
denkbeeldig is dan de eerste? 

Dat iets het geval is,
betekent nog niet per
se dat het dus ook
onvermijdelijk, laat
staan wenselijk is. 

Mama zijn fiets
De standaardtaal staat onder druk – niet alleen in ons
taalgebied overigens. Enige kanttekeningen bij ‘Eigen
taal eerst!’.

Opinie door Herman Jacobs




