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Geachte heer, mevrouw,

Met vriendelijke groeten.

Hans Gerritsen, voorzitter Henk Bloemhoff, secretaris
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De wens om de eigen taal te behouden heeft er toe geleid dat op 10 oktober 2018 het Ministerie van BZK, de 
provincies Groningen, Fryslan, Drenthe, Overijssel en Gelderland en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf 
een convenant hebben ondertekend waarmee het Nedersaksisch erkend is als officiële taal in Nederland. Deze 
overheden hebben daarbij uitgesproken zich te zullen inzetten om activiteiten in het kader van het 
Nedersaksisch te ondersteunen.

Wij willen graag uw aandacht vestigen op de maand maart. In deze maand wordt in het Nedersaksisch 
Taalgebied, globaal Noordoost-Nederland de zgn "meertmoand streektaelmaond" gehouden. U zult misschien 
denken: die spelling, ao, ae, oa? We schrijven het bewust zo, het geeft de veelkleurigheid van de streektaal 
weer.
Die taal, het Nedersaksisch is deel van het Nederduits, wat ook de oorspronkelijke taal van de Hanze was. Deze 
wordt vandaag de dag nog steeds gesproken in Noord-Duitsland boven de lijn Dortmund Kassei tot aan de 
Poolse grens en in Noordoost- Nederland met als westelijke grens Urk en Bunschoten-Spakenburg. Ook in een 
klein deel van Denemarken wordt de taal gesproken. Ooit hebben het Zweeds, Deens en Noors heel wat 
woorden aan het Nedersaksisch ontleend.
In Duitsland zijn er naar schatting 5 miljoen, in Nederland 3 miljoen sprekers.
Het is hun moedertaal, de taal waarin zij hun emoties het beste kunnen uitdrukken. Het is een culturele schat 
met unieke zegswijzen en woordenschat. Het Nedersaksisch kent een opleving. Dat komt door een sterkere 
nadruk op regionale identiteit in een wereld die steeds anoniemer en groter wordt door globalisering en 
informatisering. Er is meer en meer belangstelling voor de eigen geschiedenis, taal en cultuur.
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Wij vragen u als gemeentelijke overheid in het Nedersaksisch Taalgebied een bijdrage te leveren. Dat kan 
bijvoorbeeld door als gemeenteraad in de eigen streektaal te vergaderen (het woord te voeren bij een of meer 
agendapunten, stukken zijn in het Nederlands). Daarbij kan door diegenen die de streektaal niet actief 
beheersen het woord gevoerd worden in het Nederlands. Ook kan er voor worden gekozen een culturele 
bijeenkomst of een schoolproject mogelijk te maken. Met een vergadering of activiteit geeft u als gemeente 
een belangrijk signaal af. Dat u de eigen taal op waarde schat en respecteert. Daarmee draagt u bij aan een 
mentaliteitsverandering waardoor de taal een betere positie krijgt. Dat helpt bij het doorgeven van de taal aan 
jongere generaties. Het Nedersaksisch is een taal om trots op te zijn.
Indien u nadere informatie wilt of advies dan kunt u het beste terecht bij de streektaalinstelling in uw 
gemeente/ provincie. Dat is in uw geval Femia Siero bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 0314- 
787078, f.siero@ecal.nu.
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