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Ondenverp: Ontwikkelingen met betrekking tot het Nedersaksisch

Geachte voorzitter/leden,

Op 18 april 2015 verscheen op de website van RTV Drenthe het bericht dat minister

Plasterk geld beschikbaar gesteld zou hebben voor behoud en stimulering van het

Nedersaksisch. Dit bericht was geplaatst na een interview met voormalig gedeputeer-

de Munniksma in het radioprogramma Cassata van die dag. Op dit bericht is van ver-
schillende kanten reactie gekomen. Reden voor ons om u nader te informeren.

Het Ministerie van BZK heeft de laatste tijd, in gesprekken op ambtelijk niveau, laten

blijken een positievere houding naar streektalen in het algemeen (en dus ook naar het

Nedersaksisch) aan te willen nemen. Daarbij zijn geen concrete uitspraken gedaan

over het beschikbaar stellen van geld. Wel zal, in de gezamenlijkheid van Rijk, streek-

taalorganisaties en provinciale en lokale overheden, worden gezocht naar mogelijkhe-

den om de aandacht voor streektaalte intensiveren.

ln overleg met SamenwerkingsOrgaan in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT) zal

gewerkt gaan worden aan invulling van een plan om het Nedersaksisch niet in iuridi-
sche zin, maar wel in inhoudeliike zin een status te geven op het niveau van deel lll
van het handvest van Europese talen en talen van regionale minderheden. Dat voor-
komt dat'Europa' verzwarende eisen gaat stellen, die geen wezenlijke verbetering van

de positie van het Nedersaksisch met zich mee zullen brengen.

ln dat kader hebben voormalig gedeputeerde Munniksma (de laatste jaren coördi-

nerend gedeputeerde voor het Nedersaksisch Taalgebied) en de voorzitter van het

SONT op 12 april 2015 gezamenlijk een brief gestuurd. Dit Bericht over het Neder-

saksisch (zie bijlage) was gericht aan de fractievoorzitters van de verkozen politieke

partijen van de provincies in het Nedersaksisch taalgebied, de colleges van Gedepu-

teerde Staten van de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen en Overijssel, de
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colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Oost- en Weststelling-
werf en de streektaalinstituten en verenigingen aangesloten bij het SONT.

ln die brief wordt eerst een toelichting gegeven op de inspanningen tot nu toe om het

Nedersaksisch op niveau lll erkend te krijgen. Verder wordt aangegeven dat de onder-

tekenaars het nu aanvaardbaar vinden om de wens om juridische erkenning op niveau

lll (met een melding bij de Raad van Europa) te laten vallen. Dan moet wel in
Nederland die hogere status van het Nedersaksisch gaan gelden. Feitelijk is het na-

melijk allang zo dat het Nedersaksisch voldoet aan het minimum van de 37 voor-
waarden die voor die erkenning nodig zijn.

Aan het eind van die brief wordt aangegeven dat een nieuw aan te wijzen coördine-
rend gedeputeerde en de voorzitter van het SONT in overleg zullen gaan met het

Ministerie van BZK om tot verwezenlijking van de omschreven afspraken te komen.

Daarbijwordt, volgens de ondertekenaars van de brief, 'þesfreefd naar een kabinets-
besluit en convenant dat in september gepresenteerd wordt. De uitwerking van het
programma zal plaatsvinden met het maatschappelijk middenveld in de maanden
daarna".
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BERICHT OVER HET NEDERSAKSISCH 
 
 
 
Aan: 
- de fractievoorzitters van verkozen politieke partijen van de provincies in het 

Nedersaksisch Taalgebied 
- de colleges van GS van de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen en Overijssel 
- wethouders cultuur van de gemeenten Weststellingwerf en  Ooststellingwerf 
- de streektaalinstituten en verenigingen aangesloten bij het SONT 
 
 
 
Assen/ Haaksbergen, 12 april 2015  
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen in de erkenning van het Nedersaksisch. 
Aan de provincies doen wij de oproep onderstaande in aangepaste vorm op te nemen in 
de te schrijven coalitieakkoorden. 
 
Sinds 1997 wordt gestreefd naar de erkenning voor het Nedersaksisch onder deel III van 
het Handvest van Europese talen en talen van regionale minderheden, dat vastgesteld is 
door de leden van de Raad van Europa. Pleitbezorgers in Nederland zijn de provincies 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en de gemeenten Weststellingwerf en 
Ooststellingwerf, alsmede de koepel van de streektaalinstituten en verenigingen, het 
SONT, de samenwerkende organisaties in het Nedersaksisch Taalgebied.  
 
Het belang van de erkenning ligt in het behoud en verdere ontwikkeling van de taal. Het 
Nedersaksisch is een eigenstandige taal met een eigen grammatica en woordenschat. Het 
is de oude taal van de Hanze en wordt in Noord-Oost Nederland gesproken in een groot 
aantal varianten, maar ook in een veel groter gebied in Noord-Duitsland dat zich uitstrekt 
tot de Poolse grens en ten noorden ligt van de lijn Dortmund-Kassel. In Nederland 
spreken naar schatting 2,5 miljoen mensen de taal, vooral in eigen kring. Het is hun 
moedertaal, zij kunnen hun emoties het beste verwoorden in deze taal. De taal is een 
culturele schat met geheel eigen woorden en zegswijzen. 
 
Het Nedersaksisch is in 1997 erkend onder het zogenaamde deel II dat een opmaat vormt 
door de uitwerking in deel III. Deze uitwerking vindt echter veel weerstand binnen een 
aantal Ministeries. De oorzaak daarvan ligt in de verwachting dat erkenning extra wet- en 
regelgeving met zich mee brengt alsmede extra kosten. Daarbij spelen visitaties vanwege 
de Raad van Europa een rol waarmee de afspraken in het kader van het Handvest getoetst 
worden. De ervaringen met het Fries spelen het streven naar toepassing van deel III op 
het Nedersaksisch in dezen parten.  
 



In 2009 hebben de regionale overheden in hun staten en raden allen de aanvraag voor de 
erkenning onder deel III onderschreven. Dit gebeurde op basis van een studie van de 
RUG, waaruit blijkt dat het Nedersaksisch aan 37 bepalingen van het Handvest voldoet, 
voldoende voor de uitwerking in deel III. Dit voorstel is in 2010 aangeboden aan 
toenmalig staatssecretaris mevrouw Bijleveld-Schouten. Ondanks herhaalde pogingen 
vanuit de Tweede Kamer aangejaagd vanuit overheden en SONT is toepassing van deel 
III echter uitgebleven. 
 
Vorig jaar mei is overleg tot stand gekomen tussen het SONT en het Ministerie van BZK 
op ambtelijk niveau om mogelijkheden en onmogelijkheden in het kader van erkenning te 
verkennen. Daartoe is ook overleg gevoerd met de opstellers van het RUG rapport. 
Gezamenlijk is vastgesteld dat het Nedersaksisch voldoet aan de bewuste 37 bepalingen. 
Daarnaast is benoemd dat ambtelijke vertegenwoordigers beducht zijn voor 
consequenties op het gebied van wet- en regelgeving en middelen indien de erkenning 
gemeld wordt bij de Raad van Europa en leidt tot visitaties op het niveau van deel III. 
 
In het verlengde hiervan heeft het Ministerie van BZK het voorstel gedaan om over te 
gaan tot een landelijke erkenning van het Nedersaksisch op basis van de genoemde 37 
bepalingen, echter zonder dat een melding plaatsvindt bij de Raad van Europa. De 
erkenning zou op kabinetsniveau moeten plaatsvinden en gepaard moeten gaan met een 
convenant van Rijk, regionale overheden en SONT dat voorziet in een concreet 
samenwerkingsprogramma.  
 
Wij zien dit voorstel als een goed begaanbaar pad, omdat het voorziet in een landelijke 
erkenning bovenop de al bestaande erkenning onder deel II. Deze nieuwe erkenning komt  
de status van het Nedersaksisch ten goede, omdat het invulling geeft aan de feitelijke 
betrokkenheid van het Ministerie van BZK bij het Nedersaksisch en omdat het rekening 
houdt met de bezwaren bij het Rijk. Op deze manier wordt een extra landelijke erkenning 
mogelijk. Wij roepen u op mee te werken aan dit voorstel.   
   
In de komende maanden zullen een nieuw aan te wijzen coördinerend gedeputeerde en de 
voorzitter van het SONT in overleg gaan met het Ministerie van BZK om tot 
verwezenlijking van deze afspraken te komen. Daarbij wordt gestreefd naar een 
kabinetsbesluit en convenant dat in september gepresenteerd wordt. De uitwerking van 
het programma zal plaatsvinden met het maatschappelijk middenveld in de maanden 
daarna. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Rein Munniksma Hans Gerritsen     
coördinerend gedeputeerde  voorzitter SONT 
voor het Nedersaksisch Taalgebied 
 


