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0. Zusammenfassung 

In diesem Aufsatz vergleiche ich die Politik hinsichtlich vier Sprachgruppen in West-
Europa, nämlich der Sorben, der Nordfriesen, der Saterfriesen und der westerlauwer-
schen Friesen. Wenn es geht um den staatlichen Einsatz, und die gesellschaftlichen Orga
nisationen im Bereich der Sprachübertragung, ordnet die im 1996 erschienene Ermitt
lung 'Euromosaic' das Sorbische und das Friesische in das Mittelstück der europäischen 
Regionalsprachen und das Nord- und Sateifriesische in die untere Schicht ein. Um nach
zugehen wie der staatliche Einsatz tatsächlich aussieht, vergleiche ich die vier Sprach
gruppen hinsichtlich drei Aspekte. An erster Stelle betrachte ich die von den Behörden 
entwickelten Regelungen. Dann betrachte ich, wie die Beziehung zwischen Behörden und 
Sprachgruppen gestaltet worden ist. An der dritten Stelle kommt die Sprachförderung. 

Zuvor gehe ich in aller Kürze auf die gesellschaftliche Lage der hier besprochenen 
Regionalsprachen ein. Auf Grund der Diskurs-Koalitionen-Theorie nehme ich an, daß 
gesetzliche Regelungen einer Regionalsprache erst dann zustande kommen, wenn es sig
nifikante Änderungen außerhalb des Bereichs der Regionalsprachpolitik gibt. 

Der Vergleich der Politik in bezug auf vier Sprachgruppen ergibt die folgenden 
Schlußfolgerungen. Im Bereich der Regelungen unterscheiden sich die Sorben von den 
anderen Sprachgruppen sowohl in Quantität als in Breite. Die Regelung des Nordfrie
sischen kann schwer unabhängig von den für die dänische Minderheit in Schleswig 
getroffenen Maßnahmen gesehen werden. Die sorbische und die nordfriesische Sprach
gruppe haben beide, anders als die sateifriesische und die westerlauwersch-friesische 
Gruppe einen Platz im Grundgesetz bekommen. Die Beziehung zwischen Sorben und 
Nordfriesen und ihren Behörden ist institutionalisiert in festen gemeinsamen Bera
tungsgremien. Solche Institutionen fehlen den Sater- und westerlauw ersehen Friesen. 
Der Vergleich macht weiter klar, daß die finanziellen Anstrengungen in bezug auf das 
Sorbische am stärksten sind und in bezug auf das Saterfriesische am schwächsten. 

Aus den vorliegenden Daten folgt, daß das Sorbische weithin am meisten institutio
nalisiert ist. Möglicherweise hängt das damit zusammen, daß es einen deutschen Hang 
zum Unsicherheitsvermeiden gibt und damit eine Tendenz alles zu regelen. Außerdem 
haben die Sorben die mit der deutschen Einigung zusammenhängenden Chancen ausge
nutzt wenn es darum ging, die erworbenen Regelungen und Unterstützung zu sichern. 
Die betreffenden Behörde sind scheinbar nicht besorgt über die Zukunft des Saterfrie-
sischen. In bezug auf das Nordfriesische kann festgestellt werden, daß die schleswig-hol
steinischen Behörde sich verhältnismäßig aktiv verhalten was die Regelung und Organi
sation angeht, aber zurückbleiben wenn es um die finanziellen Förderungen geht. Im Ver
gleich zum Einsatz der Behörde in den drei anderen Gebieten konnte in Fryslân nochmal 
die Frage wie die Beziehung zwischen Sprachgruppe und Behörden gestaltet werden 
kann, diskutiert werden. Wenn das Moment der Verwirklichung einer gesetzlichen Rege
lung in den betroffenen Gebieten in Betracht gezogen wird, erscheint die Hypothese in 
bezug auf externen Entwicklungen bestätigt zu werden. Neben dem Einsatz der Sprach-
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gruppe muß auch vom Ausnutzen der im Zusammenhang mit außerhalb des Bereiches 
der Regionalsprachen stattfindenden Entwicklungen entstehenden Chancen die Rede 
sein. 

1. Ynlieding 

Ien fan de yngripendste en ek boeiendste ûntjouwings fan de ôfrûne desennia, is it wat 
langer wat lytser wurden fan de wrâld. Dêr't earder noch ôfstannen en grinzen gou
wen, is no alles sûnder muoite en beswier tichteby te kommen. Dat betsjut fansels net 
dat de wrâld feitlik oan massa en omfang ferlern hat, mar wol dat it makliker wurden 
is om fan a nei b te kommen en oarsom. Dêr't earder noch praat wie fan los fan inoar 
steande ûntjouwings en barrens, wurde aktoaren en faktoaren no mei-elkoar ferbûn yn 
in netwurk fan kommunikaasje en kontakt. Dat soarget der ek foar dat op allerhanne 
mêd noch nea safolle ferlike en oan ferlykjend ynternasjonaal ûndersyk dien is, as 
hjoeddeis it gefal is'. Ekonomen, juristen, ûnderwiiskundigen en politikologen hearre 
allegearre ta it skift fan de wittenskippers dat wakker ferliket. Net om 'e nocht hjitte it 
in tal jierren ferlyn "Vergelijk of verga' yn in artikel fan de politikolooch J. W. de Beus 
(1992: 109). It belang fan ferlykjend - politikologysk en bestjoerskundich - ûndersyk 
waard trije jier nei De Beus' motto, nochris ûnderstreke mei it ferskinen fan in fjou-
werhûndert siden tellende Nederlânske bondel, folslein wijd oan ynternasjonaal fer
lykjend ûndersyk2. 

Op it mêd fan dit artikel, te witten de regionale talen of minderheidstalen en dan ek 
noch in bysûnder skift dêrfan, nammentlik de unike regionale talen, wurdt wat langer 
wat mear ynternasjonaal mei-elkoar ferlike'. En it ynternasjonaal ferlykjen giet net 
oan de Fryske Akademy foarby. Sa lit It Beaken dêr sa no en dan wat fan sjen mei 
ûnder mear omtinken foar Noard-Fryslân, it publisearjen fan in tal artikels oer de 
Welske situaasje, mei dêrûnder in bysûnder Wales-nûmer yn 19744, en fansels it 
opnimmen fan it ferneamde ferlykjende artikel fan Fishman (1991): "It Baskysk en it 
Frysk", in oersetting fan in haadstik út syn stúdzje "Reversing Language Shift". Fan 
itselde jier as Fishmans artikel binne publikaasjes fan respektivelik Sikma en Gorter 
(1991) en Van Rijn en Sieben (1991) dy't Fryslân en it Frysk beide yn in breder ynter
nasjonaal ramt sette. Fiif jier earder ferskynde al de stúdzje fan Zondag (1986) dy't 
twatalich ûnderwiis yn de Feriene Steaten mei ûnder mear dat yn Fryslân ferliket. Yn 
1994 ferskynt in artikel dat Katalaanske en Fryske sifers op it mêd fan etnolinguistys-
ke fitalens en etnyske identiteit foarinoar oer set (Ytsma, Viladot en Giles, 1994).5 En 
fan resinte datum is Gorters (1996) oraasje by gelegenheid fan it oangean fan syn 
heechlearaarskip oan de Universiteit fan Amsterdam dy't in oersjoch jout fan it ferlyk
jen tusken de regionale of minderheidstalen yn de Europeeske Uny. 

De Fryske Akademy is op it mêd fan it ynternasjonaal ferlykjend ûndersyk en foar-
al as it giet om de posysje fan de regionale of minderheidstalen yn it ûnderwiis, 
benammen sûnt 1987 warber, doe't it mei Europeesk jild mooglik makke waard om 
mei Mercator út ein te setten, dat rjochte is op it sammeljen fan ynformaasje oer de 
Europeeske regionale talen, it fersprieden en tagonklik meitsjen fan dy ynformaasje 
en it dwaan fan ûndersyk nei dy talen. Al earder hie Europeesk jild it Europeesk 
Bureau foar Lytse Talen, dat sûnt 1982 syn haadkantoar yn Dublin hat, mooglik 
makke. Beide organisaasjes hawwe it kontakt tusken en de kennis oer en wer fan de 
ûnderskate lytse taalgroepen binnen de Europeeske Uny oant no ta tige stipe. Dat 
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hâldt ek yn dat de Europeeske Uny troch de twa neamde organisaasjes te stypjen, 
njonken tal fan oare saken, har relevânsje foar de regionale of minderheidstalen sjen 
lit. Dêrnjonken kin yn it algemien sein wurde dat de regionale of minderheidstalen yn 
de Europeeske Kommisje, it Europeesk Parlemint en de Ried fan Europa nije foarums 
krigen hawwe ta it ferdigenjen fan it eigen bestean en it ynbringen fan winsken en eas-
ken. In tal fan sa'n tweintich miljoen sprekkers fan in regionale taal bylket yn it ferbân 
fan de Europeeske Uny fansels ek better as de tallen sprekkers fan de underskate 
regionale talen dat dogge yn de respektivelike nasjonale beliedssintra.6 Wat dat betsjut 
foar de takomst fan de regionale talen is lykwols slim te foarsizzen. 

Foarsafier't de Europeeske Uny der al in taalbelied op neihâldt, liket dat belied 
rjochte te wezen op it behâld fan taalkundige pluriformiteit yn Europa7. De Europees
ke Uny is boppedat de iennige ynternasjonale organisaasje dy't de lykberjochtiging 
fan de nasjonale talen fan de lidsteaten feitlik yn de praktyk bringt, mei as gefolch dat 
de oersetters fan de Uny jierliks allinne al mear as in miljoen siden tekst oersette 
(Volz, 1994: 88). Der fait hiel wat mear oer it taalbelied fan de Europeeske Uny te siz-
zen, mar ik mei dêrta ferwize nei it wurk fan ûnder mear Blair (1994) en Coulmas 
(1991). 

Wat ik yn dit ferbân al neame wol, is it yn opdracht fan de Europeeske Kommisje 
diene ûndersyk nei de regionale talen, dêr't it resultaat yn 1996 ûnder de namme 
'Euromosaic' fan nei buten ta kommen is. Ut dat ûndersyk komt nei foaren dat de 
regionale talen dy't de takomst foarearst treast lykje te wezen, foaral dy talen binne 
dy't troch oerheidsbelied stipe en beskerme wurde. It belang fan oerheidsstipe, en dêr-
mei fan ynstitúsjonalisearring yn it algemien foar de takomst fan in taal wurdt ek fier-
ders yn de literatuer tige ûnderstreke (Byg.: Breton, 1996: 165; Tollefson, 1991: 10; 
Coulmas, 1985: 259). Dat en hoe't in taal troch de oerheid stipe en beskerme wurdt, 
liket los te stean fan it tal sprekkers fan dy taal. Sa binne der mear as tweintich kear 
safolle Fryskpraters as Sorbyskpraters, mar dochs skoare it Frysk en it Sorbysk 
likernôch like heech as it giet om it ferbân tusken ynset fan de oerheid en wat 'civil 
society' neamd wurdt, yn de betsjutting fan de rol fan respektivelik de húshâlding, de 
mienskip en it belang fan de kultuer, yn relaasje ta de taaloerdracht. De beide oare 
regionale talen yn de Bûnsrepublyk Dútslân, it Noard-Frysk en it Sealter-Frysk dogge 
it hiel wat minder as it Frysk en it Sorbysk, sa lit 'Euromosaic' (1996: 27-28) sjen. Ik 
behein my yn dit artikel om praktyske reden ta de regionale talen yn Dútslân en 
Nederlân: twa stabile lannen dy't ekonomysk sjoen wol wat foar har regionale talen 
dwaan kinne, en dy't kultureel sjoen net te fier útinoar lizze. 

Wat de ynset fan de oerheden krekt is, lit 'Euromosaic' net sjen. Dêrom is it myn 
doel om yn dit artikel nei te gean hoe't de stipe en de beskerming der yn de neamde 
fjouwer gefallen yn de praktyk útsjogge en wat de ferskillen en de oerienkomsten tus
ken de fjouwer taalgebieten binne.8 Foar de ferliking rjochtsje ik my op in trijetal 
aspekten fan wat de ynstitúsjonalisearring fan de oanbelangjende talen neamd wurde 
kin, te witten: de regeljouwing fan de kant fan de oerheid, de relaasje tusken oerheid 
en taalgroep en de finansjele ynspannings fan de oerheid.9 Dêrnjonken wol ik sjen 
wannear't de oanbelangjende regeljouwing realisearre is om dêrmei ien fan de hypo-
tezen út de teory oer beliedsferoarings fan Sabatier en Jenkins-Smith (1993) te hif-
kjen. Hjirnei gean ik hiel yn it koart op dy teory yn. 
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kin, te witten: de regeljouwing fan de kant fan de oerheid, de relaasje tusken oerheid
en taalgroep en de finansjele ynspannings fan de oerheid.9 Dêrnjonken wol ik sjen
wannear't de oanbelangjende regeljouwing realisearre is om dêrmei ien fan de hypo
tezen ût de teory oer beliedsferoarings fan Sabatier en Jenkins-Smith (1993) te hif
kjen. Hjirnei gean ik hiel yn it koart op dy teory yn.
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2. Beliedsûntwikkeling oangeande regionale talen 

Oangeande de fraach hoe't it oerheidsbelied ta stân komt of hoe't besteand belied 
feroare wurdt, bestiet in "baaierd aan opvattingen en tegenstellingen"(Toonen, 1995: 
384). Ik slút my op dit plak oan by de oanpak sa't dy ûnwikkele is troch Sabatier en 
Jenkins-Smith (1993). Dy twa ûndersikers geane der fan út dat beliedsferoaring in 
funksje fan trije ferskillende prosessen is, te witten de ynteraksje tusken aktoaren dy't 
hearre ta mei-elkoar konkurrearjende pleitkoalysjes binnen in beskaat beliedssubsys-
teem, de feroarings dy't buten dat beliedssubsysteem plakfine en de gefolgen fan wat 
stabile systeemparameters neamd wurde (Sabatier, 1993: 5). Foar de beliedsûntwik
keling op it mêd fan de regionale talen kin in taalbeweging as ien fan dy pleitkoalysjes 
sjoen wurde, ûnder mear rjochte op it yn ynteraksje mei de oerheid ferbetterjen fan de 
posysje fan de oanbelangjende taal. De ynset en warberens fan de taalgroep sels, de 
oanwêzigens fan in taalbeweging, in elite of in proto-elite, aktivearre troch it ideaal 
fan in kultureel feriene en maatskiplik solidere nasjonale maatskippij, wurdt ek fier
der yn de literatuer in relevante faktor neamd (Fishman, 1972: 16). Sünder sa'n taal
beweging hoecht gjin oerheidsbelied oangeande de oanbelangjende taal ferwachte te 
wurden. Mar sa'n taalbeweging is net genôch om it belied te ferklearjen. Sa hat sa'n 
beweging bygelyks hiel wat minder yn te bringen as de fertsjintwurdigers fan de sin-
trale oerheid. En dat hat alles te krijen mei it ferskil yn macht en ynfloed tusken min
derheid en mearderheid. De earste hat per definysje minder macht en ynfloed as de 
léste. En dat hâldt ek yn dat de doelen fan de minderheid net fansels berikt wurde. It 
beliedsfoarmingsproses ferrint seiden maklik, mar nimt wol in soad tiid en laat earder 
ta sukses as it om de sekundere aspekten fan it beliedsstribjen giet as om wat de kearn-
aspekten fan in taalbeweging neamd wurde kinne. Om it léste foarinoar te krijen is it 
nedich dat har oan it oanbelangjende beliedsproses eksterne ynfloeden, lykas in bot 
feroarjen fan de ekonomyske omstannichheden of it oan de macht kommen fan in 
alternative regearingskoalysje foardogge. Op sa'n stuit komt der mear romte foar nij 
belied en as de oanbelangjende pleitkoalysje dan ek noch fan sokke feroarings tankber 
gebrûk wit te meitsjen, is de kans grut dat de stelde doelen berikt wurde (Sabatier, 
1993:217). 

Ik sil yn it ramt fan dit artikel net alle krewearjen fan in taalbeweging neigean of it 
beliedsproses yn de rin fan de tiid analysearje, mar ik wol al yn it koart sjen nei myn 
op grûn fan it foargeande formulearre hypoteze dat it realisearjen fan substansjeel 
belied oangeande regionale talen, yn dit gefal taspitst op in wetlik regeljen, net allinne 
stipe wurdt troch de oanwêzigens fan in duorjend warbere taalbeweging, mar earst 
holpen is mei it troch dy beweging brûken fan yngripend feroarjende eksterne 
omstannichheden.10 Der mei yn oare wurden ferwachte wurde dat substansjele foar-
sjennings en regelings op it mêd fan de regionale talen earst realisearre wurde as sig
nifikante feroarings buten it oanbelangjende beliedssubsysteem plakfine. 

3. Fjouwer taalsituaasjes 

3.1 De Lausitz 

Fan it earder hiel wat gruttere wengebiet fan de Sorben is tsjintwurdich allinne noch 
de Lausitz/!uzica oer, in krite fan sa'n 4.000 km:, dy't te finen is yn de eardere Dútske 
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2. Beliedsûntwikkeling oangeande regionale talen

Oangeande de fraach hoe't it oerheidsbelied ta stan komt of hoe't besteand belied
feroare wurdt, bestiet in "baaierd aan opvattingen en tegenstellingen"(Toonen, 1995:
384). Ik slût my op dit plak oan by de oanpak sa't dy ûnwikkele is troch Sabatier en
Jenkins-Smith (1993). Dy twa ûndersikers geane der fan ut dat beliedsferoaring in
funksje fan trije ferskillende prosessen is, te witten de ynteraksje tusken aktoaren dy't
hearre ta mei-elkoar konkurrearjende pleitkoalysjes binnen in beskaat beliedssubsys
teem, de feroarings dy't bûten dat beliedssubsysteem plakfine en de gefolgen fan wat
stabile systeemparameters neamd wurde (Sabatier, 1993: 5). Foar de beliedsûntwik
keling op it mêd fan de regionale talen kin in taalbeweging as ien fan dy pleitkoalysjes
sjoen wurde, ûnder mear rjochte op it yn ynteraksje mei de oerheid ferbetterjen fan de
posysje fan de oanbelangjende taal. De ynset en warberens fan de taalgroep seIs, de
oanwêzigens fan in taalbeweging, in elite of in proto-elite, aktivearre troch it ideaal
fan in kultureel feriene en maatskiplik solidêre nasjonale maatskippij, wurdt ek fier
der yn de literatuer in relevante faktor neamd (Fishman, 1972: 16). Sûnder sa'n taal
beweging hoecht gjin oerheidsbelied oangeande de oanbelangjende taal ferwachte te
wurden. Mar sa'n taalbeweging is net genóch om it belied te ferklearjen. Sa hat sa'n
beweging bygelyks hiel wat minder yn te bringen as de fertsjintwurdigers fan de sin
trale oerheid. En dat hat alles te krijen mei it ferskil yn macht en ynfloed tusken min
derheid en mearderheid. De earste hat per definysje minder macht en ynfloed as de
lêste. En dat haldt ek yn dat de doelen fan de minderheid net fansels berikt wurde. It
beliedsfoarmingsproses ferrint selden maklik, mar nimt wol in soad tiid en laat earder
ta sukses as it om de sekundêre aspekten fan it beliedsstribjen giet as om wat de kearn
aspekten fan in taalbeweging neamd wurde kinne. Om it lêste foarinoar te krijen is it
nedich dat har oan it oanbelangjende beliedsproses eksterne ynfloeden, lykas in bot
feroarjen fan de ekonomyske omstannichheden of it oan de macht kommen fan in
alternative regearingskoalysje foardogge. Op sa'n stuit komt der mear romte foar nij
belied en as de oanbelangjende pleitkoalysje dan ek noch fan sokke feroarings tankber
gebrûk wit te meitsjen, is de kans grut dat de stelde doelen berikt wurde (Sabatier,
1993: 217).

Ik sil yn it ramt fan dit artikel net alle krewearjen fan in taalbeweging neigean of it
beliedsproses yn de rin fan de tiid analysearje, mar ik wol al yn it koart sjen nei myn
op grûn fan it foargeande formulearre hypoteze dat it realisearjen fan substansjeel
belied oangeande regionale talen, yn dit gefal taspitst op in wetlik regeljen, net allinne
stipe wurdt troch de oanwêzigens fan in duorjend warbere taalbeweging, mar earst
holpen is mei it troch dy beweging brûken fan yngripend feroarjende eksterne
omstannichheden. 'o Der mei yn oare wurden ferwachte wurde dat substansjele foar
sjennings en regelings op it mêd fan de regionale talen earst realisearre wurde as sig
nifikante feroarings bûten it oanbelangjende beliedssubsysteem plakfine.

3. Fjouwer taalsituaasjes

3.1 De Lausitz

Fan it earder hiel wat gruttere wengebiet fan de Sorben is tsjintwurdich allinne noch
de Lausitzl1uzica oer, in krite fan sa'n 4.000 km', dy't te finen is yn de eardere Dutske
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Demokratyske Republyk en no ta de twa nije dielsteaten Brandenburch en Saksen 
heart. Dy ferdieling oer twa lannen is net nij, ek yn it ferline hat de Lausitz altiten al te 
krijen hân mei mear as ien steatkundige ienheid (Marti, 1992: 14). De steatkundige 
ferdieling rint lykop mei it bestean fan twa Sorbyske talen." It Boppesorbysk wurdt 
praat yn de Oberlausitz, de krite om de kreisstêd Bautzen/Budysin hinne, yn it noard-
easten fan de hjoeddeiske dielsteat Saksen. It Leechsorbysk wurdt yn de Niederlausitz 
praat, de krite mei as sintrum de kreisstêd Cottbus/Chosebuz, yn it súdwesten fan it 
lân Brandenburch. Boppedat is der net allinne in steatkundich en in taalferskil, ek op 
tsjerklik med leit it lân der tige ferskillend hinne. De Obersorben hearre ta de Room-
ske tsjerke, wylst de Leechsorben protestantsk binne. It feit dat it der mei it Boppesor
bysk op dit stuit better f o ar stiet as mei it Leechsorbysk, hat ûnder mear te krijen mei it 
wurk fan de pleatslike, fan de boargerlike oerheid ûnôfhinklike en yn Praach oplate 
roomske geastlikheid (Bott-Bodenhausen, 1997: 18). Der kin sein wurde dat it min
derheidskarakter fan sawol de Roomske tsjerke yn it oanbelangjend gebiet, as fan de 
taal, oer en wer fersterkjend wurke hat (Marti, 1992: 15, 17). Sa hat itûnderinoar trou
wen it behâld fan it Sorbysk tige stipe, mar dat liket no hurd minder te wurden.12 Yn de 
Niederlausitz is de taal dêrfoaroer net troch de evangelyske tsjerke stipe, wylst it op 
germanisaasje rjochte Prusyske prinsipe fan de "Nichtbegünstigung der wendischen 
Sprache" dêr wol tapast is (Pastor, 1997: 17).'3 Dy germanisearring waard ek yn it 
Saksyske part fan de Lausitz sterker nei it ûntstean fan it Prusysk-Dútske keizerryk yn 
1871, mar dochs minder sterk as yn de Niederlausitz (Pastor, 1997: 23). 

Sawol foar it Boppe- as it Leechsorbysk is sûnt 1912 de Domowina as oerkoepel-
jende en fertsjintwurdigjende organisaasje fan de yn de Lausitz arbeidzjende Sorby
ske organisaasjes warber. Yn de Nazy-tiid waard de Domowina ferbean en dêrmei 
ferdwûnen alle Sorbyske ferienings. Sorbysktalige kranten mochten net mear ferski-
ne, Sorbysk ûnderwiis waard ôfskaft en feitlik ferdwûn it Sorbysk alhiel út it iepen-
biere libben, sûnder dat der nammers fan in wetlik taalferbod praat wie (Bott-Boden
hausen, 1997: 24). Dat de nasjonaal-sosjalistyske plannen om de Sorben nei it Gener
al-Gouvernement Poalen oer te bringen, net realisearre waarden, hie allinne mar te 
krijen mei it foar de Nazys minder geunstige ferrin fan de oarloch (Kipke, 1981: 237). 

Noch foar it út ein setten fan de DDR presintearre de Domowina har al op 10 
maaie 1945 as anty-fassistyske demokratyske organisaasje om it behertigjen fan de 
Sorbyske belangen wer op him te nimmen (Herbst, e.o., 1994: 263-265). Yn de DDR-
tiid waard it Sorbysk wakker stipe en yn it ûnderwiis krige it Sorbysk de nedige 
romte, mar tagelyk wie it sa dat de doelen fan steat en partij boppe alles gienen. Dat 
hie as gefolch dat fan de jierren sechstich ôf Sorbyske aktiviteiten wat langer wat 
mear Dútsk-Sorbyske aktiviteiten waarden, ek bedoeld om de assimilaasje fan de Sor
ben te stypjen (Kipke, 1981: 239)14. Kasper(1990: 17) hat it yn dat ferbân oer it twon-
gen oernimmen fan it 'Sowjetische Gesellschaftsmodell'. De sosjalistyske ideologi-
searring - en de direkte útwurking dêrfan yn de polityk, de organisaasjes en de buro-
krasy -, hat it Sorbysk, njonken de ynfloed fan de ekonomyske feroarings en dêrmei 
gearhingjende ymmigraasje yn de Lausitz, it minder wurdend prestiizje fan it Russysk 
en de mei troch de steat stipe sekularisaasje, gjin goed dien (Marti, 1992: 19-20). 

It tal Sorbyskpraters is yn de rin fan de jierren allinne mar lytser wurden. Nei de 
Twadde Wrâldkriich soenen der neffens net-offisjele sifers noch goed 140.000 Sor
byskpraters west hawwe, goed tsien jier letter wie dat tal weromrûn ta 80.000 en yn 
1987 soenen der noch 67.000 Sorbyskpraters wêze (Marti, 1992: 22).'5 Trochstrings 
giet men tsjintwurdich fan sa'n 50.000 oant 60.000 Sorbyskpraters út (Pastor, 1997: 
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Demokratyske Republyk en no ta de twa nije dielsteaten Brandenburch en Saksen
heart. Dy ferdieling oer twa lannen is net nij, ek yn it ferline hat de Lausitz altiten al te
krijen hàn mei mear as ien steatkundige ienheid (Marti, 1992: 14). De steatkundige
ferdieling rint lykop mei it bestean fan twa Sorbyske talen." Ir Boppesorbysk wurdt
praat yn de Oberlausitz, de krite om de kreisstêd Bautzen/Budysin hinne, yn it noard
easten fan de hjoeddeiske dielsteat Saksen. It Leechsorbysk wurdt yn de Niederlausitz
praat, de krite mei as sintrum de kreisstêd Cottbus/Chosebuz, yn it sûdwesten fan it
làn Brandenburch. Boppedat is der net allinne in steatkundich en in taalferskil, ek op
tsjerklik mêd leit it làn der tige ferskillend hinne. De Obersorben hearre ta de Room
ske tsjerke, wylst de Leechsorben protestantsk binne. It feit dat it der mei it Boppesor
bysk op dit stuit better foar stiet as mei it Leechsorbysk, hat ûnder mear te krijen mei it
wurk fan de pleatslike, fan de boargerlike oerheid ûnófhinklike en yn Praach oplate
roomske geastlikheid (Bott-Bodenhausen, 1997: 18). Der kin sein wurde dat it min
derheidskarakter fan sawol de Roomske tsjerke yn it oanbelangjend gebiet, as fan de
taal, oer en wer fersterkjend wurke hat (Marti, 1992: 15, 17). Sa hat it ûnderinoar trou
wen it behàld fan it Sorbysk tige stipe, mar dat liket no hurd minder te wurden. 12 Yn de
Niederlausitz is de taal dêrfoaroer net troch de evangelyske tsjerke stipe, wylst it op
germanisaasje rjochte Prusyske prinsipe fan de "Nichtbegünstigung der wendischen
Sprache" dêr wol tapast is (Pastor, 1997: 17). Dy germanisearring waard ek yn it
Saksyske part fan de Lausitz sterker nei it ûntstean fan it Prusysk-Dutske keizerryk yn
1871, mar dochs minder sterk as yn de Niederlausitz (Pastor, 1997: 23).

Sawol foar it Boppe- as it Leechsorbysk is sûnt 1912 de Domowina as oerkoepel
jende en fertsjintwurdigjende organisaasje fan de yn de Lausitz arbeidzjende Sorby
ske organisaasjes warber. Yn de Nazy-tiid waard de Domowina ferbean en dêrmei
ferdwûnen alle Sorbyske ferienings. Sorbysktalige kranten mochten net mear ferski
ne, Sorbysk ûnderwiis waard Ofskaft en feitlik ferdwûn it Sorbysk alhiel ut it iepen
biere libben, sûnder dat der nammers fan in wetlik taalferbod praat wie (Bott-Boden
hausen, 1997: 24). Dat de nasjonaal-sosjalistyske plannen om de Sorben nei it Gener
al-Gouvernement Poalen oer te bringen, net realisearre waarden, hie allinne mar te
krijen mei it foar de Nazys minder geunstige ferrin fan de oarloch (Kipke, 1981: 237).

Noch foar it ut ein setten fan de DDR presintearre de Domowina har al op 10
maaie 1945 as anty-fassistyske demokratyske organisaasje om it behertigjen fan de
Sorbyske belangen wer op him te nimmen (Herbst, e.o., 1994: 263-265). Yn de DDR
tiid waard it Sorbysk wakker stipe en yn it ûnderwiis krige it Sorbysk de nedige
romte, mar tagelyk wie it sa dat de doelen fan steat en partij boppe a]]es gienen. Dat
hie as gefokh dat fan de jierren sechstich óf Sorbyske aktiviteiten wat langer wat
mear Dutsk-Sorbyske aktiviteiten waarden, ek bedoeld om de assimilaasje fan de Sor
ben te stypjen (Kipke, 1981: 239)1". Kasper (1990: 17) hat it yn dat ferbàn oer it twon
gen oernimmen fan it 'Sowjetische Gesellschaftsmodell'. De sosjalistyske ideologi
searring - en de direkte utwurking dêrfan yn de polityk, de organisaasjes en de buro
krasy -, hat it Sorbysk, njonken de ynfloed fan de ekonomyske feroarings en dêrmei
gearhingjende ymmigraasje yn de Lausitz, it minder wurdend prestiizje fan it Russysk
en de mei troch de steat stipe sekularisaasje. gjin goed dien (Marti, 1992: 19-20).

lt tal Sorbyskpraters is yn de rin fan de jierren allinne mar lytser wurden. Nei de
Twadde Wràldkriich soenen der neffens net-offisjele sifers noch goed 140.000 Sor
byskpraters west hawwe, goed tsien jier letter wie dat tal weromrûn ta 80.000 en yn
1987 soenen der noch 67.000 Sorbyskpraters wêze (Marti, 1992: 22).15 Trochstrings
giet men tsjintwurdich fan sa' n 50.000 oant 60.000 Sorbyskpraters ut (Pastor, 1997:
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15), mar dat binne tallen dy't de optimistyske kant it neist lykje te wezen. Spiess 
(1994: 390) hat it foar wat it Leechsorbysk oangiet oer in dramatyske kwalitative en 
kwantitative delgong sunt de taalsosjologyske sifers fan 1956. Hy wol hawwe dat de 
foar in taal krityske grins om noch te oerlibjen meikoarten berikt wurdt of mooglik al 
berikt is. Dy miening hat net allinne te krijen mei de tallen Sorbyskpraters. mar ek mei 
de omstannichheid wa't Sorbysk prate. It Leechsorbysk wurdt net langer as memme-
taal leard en dat betsjut dat dyjingen dy't it Leechsorbysk noch wol as memmetaal 
meikrigen hawwe, ûnderwilens boppe de fiifensechstich binne (Spiess, 1996: 71). 
Dy't jonger binne hawwe it Sorbysk mooglik as frjemde taal op skoalle leard, allinne 
binne de mooglikheden dêrta tige weromrûn nei de yn 1964 ynfierde 7e 'Durchfüh
rungsbestimmung zum Gesetz über die Entwicklung des Schulwesens in der DDR'. 
Dy maatregel, rjochte op it stadichoan útstjerre litten fan it Sorbysk, soarge derfoar 
dat it tal bern dat op frij willige grünslach lessen Sorbysk folge, yn trije jier fan 12.800 
werom foei op 2.800 (Budar: 1996: 149).16 

De taalsituaasje is yn it Sorbyske kearngebiet feitlik noch wol better as dy yn de 
fierdere Lausitz, mar wykt dêr wat Ontwikkeling oanbelanget net fan ôf. Taalsosjo-
looch Ludwig Elle rust it ferskil tusken de beide regio's as it om it Sorbysk giet yn it 
beste gefal op sa'n tweintich jier.17 It Sorbyske kearngebiet bestiet njonken de stêd 
Bautzen mei ien Sorbysktalige skoalle, út njoggen parochys yn de omkriten fan Baut
zen, allegearre mei skoallen dêr't it Sorbysk de ûnderwiistaal is. Yn it kearngebiet 
wenje likernôch 15.000 minsken yn meinoar 85 doarpen. Budar (1996: 144) skriuwt 
dat 75 % fan de aktyf Sorbysktalige befolking yn dat kearngebiet wennet en dat hâldt 
yn dat dy kategory yn de hiele Lausitz tsjintwurdich net mear as 20.000 minsken telt.18 

Marti (1992: 26) wol hawwe dat it Sorbysk noch wol takomst hat, mar dan is it nedich 
dat it engaazjemint mei it Sorbysk fan de kant fan de Sorben sels sterker wurdt en de 
nedige maatregels nommen wurde om ta in symmetryske twataligens te kommen.19 

3.2Noard-Fryslân 

De grinzen fan de yn it lân Sleeswyk-Holstein te finen krite Noard-Fryslân falle sunt 
1970 foar it earst yn de skiednis sa likernôch gear mei ien en deselde bestjoerlike ien-
heid, de yn dat jier ta stân kommen Kreis Nordfriesland.20 Dy Kreis telt 137 gemeen
ten, dêr't 99 fan minder as 1000 ynwenners teile (Steensen, 1995: 435). Yn 1994 wen
nen 156.000 minsken op de 2048 km2 dy't de Kreis beslacht. Lykas Fryslân telt 
Noard-Fryslân in tal Waadeilannen, mar oars as it Amelân, Flylân, Skiermuontseach 
en Skylge, hearre dy Noard-Fryske eilannen, foaral Feer en Oomram, ta de 'Hochbur
gen' fan it Fryske taal gebiet. 

Hoefolle Frysktaligen der yn Noard-Fryslân en dêrbûten tsjintwurdich binne, is 
slim te sizzen. It lést ferskynde Minderheitenbericht 1992-1996, útjûn troch de pre-
sidinte fan de Lândei fan Sleeswyk-Holstein, jout it sifer sa't dat al salang neamd 
wurdt: "In Nordfriesland einschließlich Helgoland beherrschen ca. 10.000 Menschen 
die friesische Sprache. Passive Sprachkenntnisse haben ungefähr doppelt so viele Per
sonen" (Bericht, 1996: 45) Walker (1996: 3) hat it oer 8.000 oant 10.000 minsken dy't 
it Noard-Frysk prate. Al yn 1925 begjint regearingspresidint Johannsen syn brief oer 
it Noard-Frysk yn de skoalle mei de meidieling: "Mit Bedauern wird eine immer wei
ter fortschreitende Einengung des nordfriesischen Sprachgebiets beobachtet" (Han
sen e.o,: 1993: 213). Hoefolle minsken it Noard-Frysk tsjintwurdich werklik brûke is 
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15), mar dat binne tallen dy't de optimistyske kant it neist lykje te wêzen. Spiess
(1994: 390) hat it foar wat it Leechsorbysk oangiet oer in dramatyske kwalitative en
kwantitative delgong sûnt de taalsosjologyske sifers fan 1956. Hy wol hawwe dat de
foar in taal krityske grins om noch te oerlibjen meikoarten berikt wurdt of mooglik al
berikt is. Dy miening hat net allinne te krijen mei de tallen Sorbyskpraters. mar ek mei
de omstannichheid wa't Sorbysk prate. It Leechsorbysk wurdt net langer as memme
taal leard en dat betsjut dat dyjingen dy't it Leechsorbysk noch wol as memmetaal
meikrigen hawwe, ûnderwilens boppe de fiifensechstich binne (Spiess, 1996: 71).
Dy't jonger binne hawwe it Sorbysk mooglik as frjemde taal op skoalle leard, alJinne
binne de mooglikheden dêrta tige weromrûn nei de yn 1964 ynfierde 7e 'Durchfüh
rungsbestimmung zum Gesetz über die Entwicklung des Schulwesens in der DDR'.
Dy maatregel, rjochte op it stadichoan ûtstjerre litten fan it Sorbysk, soarge derfoar
dat it tal bern dat op frijwillige grûnslach lessen Sorbysk folge, yn trije jier fan 12.800
werom foeI op 2.800 (Budar: 1996: 149).10

De taalsituaasje is yn it Sorbyske kearngebiet feitlik noch wol better as dy yn de
fierdere Lausitz, mar wykt dêr wat ûntwikkeling oanbelanget net fan of. Taalsosjo
looch Ludwig ElJe rûst it ferskil tusken de beide regio's as it om it Sorbysk giet yn it
bêste gefal op sa'n tweintich jier. 17 It Sorbyske kearngebiet bestiet njonken de stêd
Bautzen mei ien Sorbysktalige skoalle, ût njoggen parochys yn de omkriten fan Baut
zen, allegearre mei skoalJen dêr't it Sorbysk de ûnderwiistaal is. Yn it kearngebiet
wenje likernoch 15.000 minsken yn meinoar 85 doarpen. Budar (1996: 144) skriuwt
dat 75 % fan de aktyf Sorbysktalige befolking yn dat kearngebiet wennet en dat hàldt
yn dat dy kategory yn de hiele Lausitz tsjintwurdich net mear as 20.000 minsken telt.
Marti (1992: 26) wol hawwe dat it Sorbysk noch wol takomst hat, mar dan is it nedich
dat it engaazjemint mei it Sorbysk fan de kant fan de Sorben seIs sterker wurdt en de
nedige maatregels nommen wurde om ta in symmetryske twataligens te kommen. 19

3.2 Noard-Fryslàn

De grinzen fan de yn it làn Sleeswyk-Holstein te tinen krite Noard-Fryslàn falie sûnt
1970 foar it earst yn de skiednis sa likernoch gear mei ien en deselde bestjoerlike ien
heid, de yn dat jier ta stàn kommen Kreis Nordfriesland.'o Dy Kreis telt 137 gemeen
ten, dêr't 99 fan minder as 1000 ynwenners telle (Steensen, 1995: 435). Yn 1994 wen
nen 156.000 minsken op de 2048 km' dy't de Kreis beslacht. Lykas Fryslàn telt
Noard-Fryslàn in tal Waadeilannen, mar oars as it Amelàn, Flylàn, Skiermuontseach
en Skylge, hearre dy Noard-Fryske eilannen, foaral Feer en Oomram, ta de 'Hochbur
gen' fan it Fryske taalgebiet.

Hoefolle Frysktaligen der yn Noard-Fryslàn en dêrbûten tsjintwurdich binne, is
slim te sizzen. It lêst ferskynde Minderheitenbericht 1992-1996, ûtjûn troch de pre
sidinte fan de Làndei fan Sleeswyk-Holstein, jout it sifer sa't dat al salang neamd
wurdt: "In Nordfriesland einschlieBlich Helgoland beherrschen ca. 10.000 Menschen
die friesische Sprache. Passive Sprachkenntnisse haben ungefähr doppelt so viele Per
sonen" (Bericht, 1996: 45) Walker (1996: 3) hat it oer 8.000 oant 10.000 minsken dy't
it Noard-Frysk prate. AI yn 1925 begjint regearingspresidint Johannsen syn brief oer
it Noard-Frysk yn de skoalle mei de meidieling: "Mit Bedauern wird eine immer wei
ter fortschreitende Einengung des nordfriesischen Sprachgebiets beobachtet" (Han
sen e.o,: 1993: 213). HoefolIe minsken it Noard-Frysk tsjintwurdich werklik brûke is
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net bekend, en as it Frysk brûkt wurdt, is dat foaral thús en troch al âldere minsken 
(Wilts, 1996: 15, 23). Mar dat léste wurdt ek wat langer wat minder. Sa wüst Martinen 
(1991: 38) op de lege status fan it Noard-Frysk as 'Bauern'- en 'Klein-Leute'-taal, 
dy't mei as gefolch hat dat âlden, doe't oplieding en ûnderwiis wat langer wat wichti
ger waarden, net langer Noard-Frysk mei de eigen bern prate. It is yn alle gefal dúdlik 
dat it mei it Noard-Frysk om lytse tallen giet. Steensen (1996: 2) hat syn twivels oer it 
tal fan tsientûzen (potinsjele) Noard-Fryskpraters koartlyn nochris ûnder wurden 
brocht. Hy wiist der op dat it léste ûndersyk datoangeande fan 1927 datearret en der 
kin rêstich sein wurde dat sûnt dy tiid de wrâld net alhiel stilstien hat. Ien fan de grutte 
feroarings bestiet út it praktysk ferdûbeljen fan it ynwennertal fan Noard-Fryslân sûnt 
1939. Dat hat benammen te krijen mei de gefolgen fan de Twadde Wrâldoarloch dy't 
foar in tastream fan flechtlingen út it easten fan Dútslân soarge hat (Steensen. 1995: 
380).:i Boppedat hat Noard-Fryslân te krijen mei gans wat emigraasje fan de eigen 
ynwenners. Noard-Friezen binne net allinne yn Noard-Fryslân te finen, mar der binne 
gruttere Noard-Fryske mienskippen yn bygelyks Berlyn. Flensburch, Hamburch. 
Kiel, en de Feriene Steaten.22 Wat dat oangiet is der gjin ferskil tusken de Friezen yn 
Dútslân en Nederlân. Dat leit oars as sjoen wurdt nei de feitlike taalsituaasje. It is dúd
lik dat it Noard-Frysk ta de direkt yn syn fuortbestean bedrige talen heart. Dat hat net 
allinne mei it lytse tal Noard-Frysktaligen te krijen, mar ek mei de dialektologyske 
fersnipeling fan it Noard-Frysk. It Noard-Frysk hat mar leafst njoggen farianten, 
wylst der gjin standertskriuwtaal bestiet (Walker, 1996: 9-10).2' 

Is it Noard-Frysk dialektologysk fersnipele, ek de Noard-Fryske beweging foar-
met gjin ienheid. En al is it net mear sa dat de twa foarnaamste organisaasjes fan dy 
beweging, de yn 1902 oprjochte Nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimat
liebe en de yn 1923 oprjochte Friesisch-Schleswigsche Verein, sunt 1934 de Foriining 
for nationale Friiske, lyk foarinoar oer steane, it ferskil tusken in Dútske en in Deen-
ske orii'ntaasje is der noch altiten ('Steensen. 1986: 258). 

Foar it behâld fan it Noard-Frysk is, binnen de federale steat dy't Dútslân is, net 
'Bonn', mar it lân Sleeswyk-Holstein earst ferantwurdlik.24 

3.3 It Sealterlân 

Yn it lân Leechsaksen leit de noch gjin 123 km : grutte krite Sealterlân dêr't oant de 
dei fan hjoed Sealter-Frysk praat wurdt, it lest oerbleaune partsje fan it earder folle 
gruttere East-Fryske taalgebiet. De hjoeddeiske gemeente Saterland bestiet út fanâlds 
trije Sealter doarpen: Scharrel, Ramsloh en Strücklingen, mei mei-elkoar sa'n 11.000 
ynwenners. It fjirde, taalkundich sjoen net langer Sealterfryske doarp. Neuscharrel, 
heart tsjintwurdich ta de gemeente Friesoythe (Fort, 1996: 28, 40-41). De gemeente 
Saterland is in part fan de Leechsaksyske lânkreis Cloppenburg. 

Dat it Sealtersk, dat gjin skriuwtradysje hat, net mei it East-Frysk ferdwûn is, hat 
alles te krijen mei de ieuwenlang, yn sawol geografysk as religieus opsicht, tige iso-
learre situaasje fan it Sealterlân. Oant yn de njoggentjinde ieu wie it Sealterlân, in 
smelle sânstripe midden yn in heechfeangebiet, amper berikber foar it ferkear. Allinne 
by winterwaar koe de krite oer de dyk bereizge wurde. Dêr kaam noch by dat de 
bewenners net ta de Münsterlanners hearden om't hja Friezen wienen, wylst it feit dat 
de Sealter-Friezen roomsk wienen en binne, foar in konfesjonele grins mei de East-
Friezen soarae. It Sealterlân kin dan ek om mear as ien reden in soarte fan eilân neamd 
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net bekend, en as it Frysk brükt wurdt, is dat foaral thûs en troch al àldere minsken
(Wilts, 1996: 15,23). Mar dat lêste wurdt ek wat langer wat minder. Sa wiist Martinen
(1991: 38) op de lege status fan it Noard-Frysk as 'Bauern'- en 'Klein-Leute'-taal,
dy't mei as gefokh hat dat àlden, doe't oplieding en ünderwiis wat langer wat wichti
ger waarden, net langer Noard-Frysk mei de eigen bern prate. 1t is yn alle gefal dûdlik
dat it mei it Noard-Frysk om lytse tallen giet. Steensen (1996: 2) hat syn twivels oer it
tal fan tsientûzen (potinsjele) Noard-Fryskpraters koartlyn nochris ûnder wurden
bracht. Hy wiist der op dat it lêste ündersyk datoangeande fan 1927 datearret en der
kin rêstich sein wurde dat sûnt dy tiid de wrald net alhie1 stilstien hat. Ien fan de grutte
feroarings bestiet ût it praktysk ferdûbeljen fan it ynwennertal fan Noard-Fryslàn sünt
1939. Dat hat benammen te krijen mei de gefolgen fan de Twadde Wràldoarloch dy't
foar in tastream fan flechtlingen ût it easten fan Dûtslàn soarge hat (Steensen. ]995:
380). Boppedat hat Noard-Fryslàn te krijen mei gàns wat emigraasje fan de eigen
ynwenners. Noard-Friezen binne net allinne yn Noard-Fryslàn te finen, mar der binne
gruttere Noard-Fryske mienskippen yn bygelyks Berlyn, Flensburch, Hamburch,
Kiel, en de Feriene Steaten." Wat dat oangiet is der gjin ferskil tusken de Friezen yn
Dûtslan en Nederlan. Dat leit aars as sjoen wurdt nei de feitlike taalsituaasje. It is dûd
lik dat it Noard-Frysk ta de direkt yn syn fuortbestean bedrige talen heart. Dat hat net
allinne mei it lytse tal Noard-Frysktaligen te krijen, mar ek mei de dialektologyske
fersnipeling fan it Noard-Frysk. 1t Noard-Frysk hat mar leafst njoggen farianten,
wylst der gjin standertskriuwtaal bestiet (Walker, 1996: 9-10).

Is it Naard-Frysk dialektologysk fersnipele, ek de Noard-Fryske beweging faar
met gjin ienheid. En al is it net mear sa dat de twa foarnaamste organisaasjes fan dy
beweging, de yn 1902 oprjochte Nordfriesische Verein fiir Heimatkunde und Heimat
liebe en de yn 1923 oprjochte Friesisch-Schles}vigsche Verein, sûnt 1934 de Foriining
for nationale Friiske, lyk foarinoar oer steane, it ferskil tusken in Dûtske en in Deen
ske oriïntaasje is der noch altiten (Steensen, 1986: 258).

Foar it behàld fan it Noard-Frysk is, binnen de federale steat dy't Dûtslàn is, net
'Bonn', mar it làn Sleeswyk-Holstein earst ferantwurdlik.'4

3.3 It Sealterlàn

Yn it làn Leechsaksen leit de noch gjin 123 km' grutte krite Sealterlàn dêr't oant de
dei fan hjoed Sealter-Frysk praat wurdt, it lêst oerbleaune partsje fan it earder folie
gruttere East-Fryske taalgebiet. De hjoeddeiske gemeente Saterland bestiet ût fanàlds
trije Sealter doarpen: Scharrel, Ramsloh en Strücklingen, mei mei-elkoar sa'n 11.000
ynwenners. 1t fjirde, taalkundich sjoen net langer Sealterfryske doarp. Neuscharrel,
heart tsjintwurdich ta de gemeente Friesoythe (Fort, 1996: 28, 40-41). De gemeente
Saterland is in part fan de Leechsaksyske lànkreis Cloppenburg.

Dat it Sealtersk, dat giin skriuwtradysje hat, net mei it East-Frysk ferdwün is, hat
alles te krijen mei de ieuwenlang, yn sawol geografysk as religieus opsicht, tige iso
learre situaasje fan it Sealterlàn. Oant yn de njoggentjinde ieu wie it Sealterlàn, in
smelIe sànstripe midden yn in heechfeangebiet, amper berikber foar it ferkear. Allinne
by winterwaar koe de krite oer de dyk bereizge wurde. Dêr kaam noch by dat de
bewenners net ta de Miinsterlanners hearden om't hja Friezen wienen, wylst it feit dat
de Sealter-Friezen roomsk wienen en binne, foar in konfesjonele grins mei de East
Friezen soarge. It Sealterlàn kin dan ek om mear as ien reden in soarte fan eilan neamd
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wurde (Fort, 1996: 30-33; Kramer, 1996: 57; Kramer, 1969: 17).2" Oan it Sealter iso-
lemint kaam foargoed in ein, net oars as yn Noard-Fryslân, mei it kommen fan hûn-
derten flechtlingen nei de Twadde Wrâldoarloch (Kramer, 1969: 20). 

Fan de 9.500 ynwenners ein jierren fjirtich wienen mar leafst sawat 2.400 flecht
lingen út it easten (Matuszak, 1953: 140). Fan de bern op de legere skoallen yn it Seal-
terlân praten yn 1951 noch 28% allinne it Sealtersk (Matuszak. 1953: 151). It Seal-
tersk wie doe noch dè deistige taal yn de trije doarpen (Kramer. 1996: 62, 68). In 
beheind ûndersyk fan Günther (1986: 14) makket dúdlik dat fan de 150 frege 
minsken, dêr't 127 feitlik yn it Sealterlân opgroeiden, de helte yn 1986 noch floeiend 
Sealtersk prate koe. Fort (1996: 42) hat it deroer dat no noch sa'n 20% fan de Sealter 
befolking it Sealter-Frysk yn de macht hat. Benammen foar minsken fan boppe de tri-
tich, fjirtich jier is it Sealtersk noch de earste taal, mar bern wurde hast net mear yn it 
Sealtersk grutbrocht. Op dit stuit is it wol sa dat in 310 bern (fakultatyf) it Sealtersk 
krije op de beuker- en de basisskoalle.27 

Yn it Sealterlân is it Seelter Botin warber, mar dat wol net sizze dat der fan in taal
beweging praat wurde kin. It Sealtersk heart sawol ta de lytste, yn gruttens mei de 
ûnderskate Noard-Fryske taalfarianten te ferlykjen, as de meast yn har bestean bedri-
ge talen yn Europa.28 It bestean fan it Sealter-Frysk heart, wierskynlik noch mear as it 
Noard-Frysk. ta ien fan de best bewarre geheimen fan de Bûnsrepublyk Dútslân.2'' 
Stellmacher (1993: 282-283) wüst der yn dat ferbân op dat net allinne de gewoane 
man net fan it bestean fan it Sealtersk wit, mar dat it yn 1932 oprjochte Dútske taalar-
gyf , no it Institut für deutsche Sprache, it Sealtersk net werkende en ta it Leechdútsk 
rekkene. 

3.4 WesterlauwerskFryslân 

De provinsje Fryslân telt tsjintwurdich op syn grûngebiet fan 5740 km2 sa'n 615.000 
ynwenners.30 Fan dy goed 600.000 ynwenners mei, neffens de aktueelste sifers, oan-
nommen wurde dat 74% it Frysk prate kin, wylst goed 94% it Frysk ferstiet (Gorter, 
Jonkman, 1995: 8). Kinnen is lykwols noch wat oars as dwaan. It taalûndersyk fan 
1994 lit ek sjen dat it plak fan it Frysk yn de thússituaasje yn ferliking mei earder 
ûndersyk út 1967 bot werom gien is. It persintaazje dat thús Frysk praat is no noch 
55%, wylst 53% fan de bern it Frysk as memmetaal meikriget. Op it wurk praat 59% 
Frysk (Gorter, Jonkman, 1995: 16-18). Dêrmei is it werklike tal Frysktaligen noch net 
oanjûn, om't dy ek buten Fryslân te finen binne." 

Foar de regeljouwing en it fierdere oerheidsbelied op it mêd fan it Frysk en it Frys-
ke kultueroanbod binne de Frysktaligen buten Fryslân nammers net sa nijsgjirrich, 
hoewol't in part fan harren organisatoarysk mei de Fryske beweging ferbûn is. It be-
gjin fan dy beweging wurdt ornaris by de Boalserter Gysbert Japiksbetinking yn 1823 
lein, en hat dêrnei ûnderskate organisaasjes oplevere dy't elk foar harsels en nei de 
Twadde Wrâldoarloch ek mei-elkoar yn de Bewegingsried de Fryske taalbeweging 
foarmje. Dy beweging is fan grut belang as it giet om de ynhâld fan it oerheidsbelied 
as bygelyks sjoen wurdt nei de ûnderwiiswetjouwing fan 1937 (Zondergeld, 1978: 
268-273), it desintralisaasjedebat sa't dat nei de oarloch fierd is en it ta stân kommen 
fan de Interdepartementale Commissie Friese Taalpolitiek yn 1969 (Van Rijn, Sieben, 
1991:40). 

De Provinsje Fryslân is lykas de sifers sjen litte foar de stipe fan it Frysk fan grut 
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wurde (Fort, 1996: 30-33; Kramer, 1996: 57; Kramer, 1969: 17). Oan it Sealter iso
lemint kaam foargoed in ein, net oars as yn Noard-Fryslàn, mei it kommen fan hûn
derten flechtlingen nei de Twadde Wràldoarloch (Kramer, 1969: 20).

Fan de 9.500 ynwenners ein jierren fjirtich wienen mar leafst sawat 2.400 flecht
lingen ût it easten (Matuszak, 1953: 140). Fan de bern op de legere skoallen yn it Seal
terlàn praten yn 1951 noch 28% allinne it Sealtersk (Matuszak, 1953: 151). Ir Seal
tersk wie doe noch dè deistige taal yn de trije doarpen (Kramer. 1996: 62, 68). In
beheind ûndersyk fan Günther (1986: 14) makket dûdlik dat fan de 150 frege
minsken, dêr't 127 feitlik yn it Sealterlàn opgroeiden, de helte yn 1986 noch floeiend
Sealtersk prate koe. Fort (1996: 42) hat it deroer dat no noch sa'n 20% fan de Sealter
befolking it Sealter-Frysk yn de macht hat. Benammen foar minsken fan boppe de tri
tich, fjirtich jier is it Sealtersk noch de earste taal, mar bern wurde hast net mear yn it
Sealtersk grutbrocht. Op dit stuit is it wol sa dat in 310 bern (fakultatyf) it Sealtersk
krije op de beuker- en de basisskoalIe."

Yn it Sealterlàn is it See/ter Boun warber, mar dat wol net sizze dat der fan in taal
beweging praat wurde kin. It Sealtersk heart sawol ta de Iytste, yn gruttens mei de
ûnderskate Noard-Fryske taalfarianten te ferlykjen, as de meast yn har bestean bedri
ge talen yn Europa. Ir bestean fan it Sealter-Frysk heart, wierskynlik noch mear as it
Noard-Frysk, ta ien fan de bêst bewarre geheimen fan de Bûnsrepublyk Dûtslàn.
Stellmacher (1993: 282-283) wiist der yn dat ferbàn op dat net allinne de gewoane
man net fan it bestean fan it Sealtersk wit, mar dat it yn 1932 oprjochte Dûtske taalar
gyf, no it Institutfür dnttsche Sprache, it Sealtersk net werkende en ta it Leechdûtsk
rekkene.

3.4 Westerlauwersk Fryslàn

De provinsje Fryslàn telt tsjintwurdich op syn grûngebiet fan 5740 km' sa'n 615.000
ynwenners. Fan dy goed 600.000 ynwenners mei, neffens de aktueelste sifers, oan
nommen wurde dat 74% it Frysk prate kin, wylst goed 94% it Frysk ferstiet (Gorter,
Jonkman, 1995: 8). Kinnen is Iykwols noch wat oars as dwaan. It taalûndersyk fan
1994 lit ek sjen dat it plak fan it Frysk yn de thûssituaasje yn ferliking mei earder
ûndersyk ût 1967 bot werom gien is. It persintaazje dat thûs Frysk praat is no noch
55%, wylst 53% fan de bern it Frysk as memmetaal meikriget. Op it wurk praat 59%
Frysk (Gorter, Jonkman, 1995: 16-18). Dêrmei is it werklike tal Frysktaligen noch net
oanjûn, om't dy ek bûten Fryslàn te finen binne."

Foar de regeljouwing en it fierdere oerheidsbelied op it mêd fan it Frysk en it Frys
ke kultueroanbod binne de Frysktaligen bûten Fryslàn nammers net sa nijsgjirrich,
hoewol't in part fan harren organisatoarysk mei de Fryske beweging ferbûn is. Ir be
gjin fan dy beweging wurdt ornaris by de Boalserter Gysbert Japiksbetinking yn 1823
lein, en hat dêrnei ûnderskate organisaasjes oplevere dy't elk foar harsels en nei de
Twadde Wràldoarloch ek mei-elkoar yn de Bewegingsried de Fryske taalbeweging
foarmje. Dy beweging is fan grut belang as it giet om de ynhàld fan it oerheidsbelied
as bygelyks sjoen wurdt nei de ûnderwiiswetjouwing fan 1937 (Zondergeld, 1978:
268-273), it desintralisaasjedebat sa't dat nei de oarloch fierd is en it ta stàn kommen
fan de Interdepartementale Commissie Friese Taalpolitiek yn 1969 (Van Rijn, Sieben,
1991: 40).

De Provinsje Fryslàn is Iykas de sifers sjen litte foar de stipe fan it Frysk fan grut
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belang.32 Dy provinsjale relevânsje hat alles te krijen mei it feit dat de Provinsje de 
earst ferantwurdlike bestjoerslaach is as it om it Frysk giet. De provinsjale oerheids-
laach is oars perfoarst net de wichtichste binnen it Nederlânske steatsbestel. Dêrta giet 
it eigen provinsjaal foech net fier genôch en is it provinsjaal budzjet te lyts." Op it 
mêd fan foar de taal wichtige gebieten as de ynrjochting fan it ûnderwiis, it yn it lib-
ben roppen en oerein halden fan de omrop of it fêstlizzen fan de yn it offisjeel fer-
kear te brûken taal, hat it Provinsjaal Bestjoer it net foar it sizzen. Alle kearen wer 
moatte mooglike provinsjale winsken yn Den Haach bepleite en helle wurde. It stiet 
de provinsjale bestjoerders lykwols frij om binnen har finansjele mooglikheden in 
eigen kultuer- en subsydzjebelied te fieren. Njonken de provinsjale ynset stipet ek 
de Ryksoerheid it Frysk, wylst ek in tal fan de 31 Fryske gemeenten op it oanbe-
langjend mêd it nedige docht. Fierder is in tal partikuliere fûnsen fan belang as it om 
de stipe foar it Frysk giet. 

4. Ynset fan de oerheid 

4.1 Ynlieding 

De ynset fan de oerheid wurkje ik yn it ramt fan dit artikel foar trije fasetten neier 
út: de troch de oerheid fêststelde en wurkjende regeljouwing, de ynstitúsjonalisear-
ring fan de relaasje tusken oerheid en taalgroep, en, as léste, de troch de oerheid 
jûne finansjele stipe. Dat wol net sizze dat ik dêrmei de folsleine foar it brûken fan 
in taal relevante oerheidsynset yn myn ferliking behelje. Ik behein my ommers ta it 
direkte taalbelied en gean foarby oan de yndirekte ynset yn bygelyks de foarm fan 
amtlike bystân of it tal amtners dat mei it ûntwikkeljen fan taalbelied belêste is. 
Likemin gean ik yn op wet- en regeljouwing dy't yn earste ynstânsje mooglik net op 
it brûken fan de taal rjochte is, mar dêr wol gefolgen foar hat. Dêr kin ûnder mear by 
tocht wurde oan it ek foar de taal wichtige artikel 23 yn de Nederlânske grûnwet dat 
oer de frijens fan ûnderwiis giet. En fansels kinne ek it romtlik en it ekonomysk 
belied neamd wurde. Matuszak (1953: 149) wiist bygelyks op it ferkear en de dêr
mei gearhingjende nije diken as faktor dy't it Sealter-Frysk tichter by it Plat-Dútsk 
brocht hat. En de hjoeddeiske situaasje fan it Sorbysk soe der oars útsjen as it 
enerzjybelied fan de DDR de klam net lein hie op de brúnkoalwinning yn de Lau
sitz. Noch altiten wurdt yn grutte dielen fan de Lausitz brúnkoal wûn. It mei de 
brúnkoalwinning gearhingjend wurk hat in soad minsken fan buten de Lausitz nei 
dy krite lutsen. En tagelyk binne hiele Sorbysktalige doarpen deportearre, mei yn de 
measte gefallen as direkt gefolch foar de oanbelangjende befolking in taalwiksel nei 
it Dútsk ta. Boppedat is troch dyselde ûntjouwing it earder oaniensletten Sorbyske 
taalgebiet fersplintere (Marti, 1992: 20). Steensen (1995: 403) wiist foar de Noard-
Friezen op it ferdwinen fan de "noch bis ins 20. Jahrhundert hinein weitgehend 
intakte, verkehrsferne, in Traditionen verwurzelte, überwiegend bäuerliche Lebens
welt Nordfrieslands" troch migraasje. nije techniken en de oeral oanwêzige massa
media. 

Boppedat behelje ik net de folsleine oerheid yn myn beskôgings. mar behein ik 
my ta de federale oerheid en it Ryk yn respektivelik Dútslân en Nederlân en de der 
direkt ûnder kommende oerheidslaach fan respektivelik de dielsteaten en de pro
vinsje. As it giet om in ferlykjen tusken Dútslân en Nederlân en benammen op it 
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belang." Dy provinsja1e relevànsje hat alles te krijen mei it feit dat de Provinsje de
earst ferantwurdlike bestjoerslaach is as it om it Frysk giet. De provinsjale oerheids
laach is oars perfoarst net de wichtichste binnen it Nederlànske steatsbestel. Dêrta giet
it eigen provinsjaal foech net fier genóch en is it provinsjaal budzjet te lyts. Op it
mêd fan foar de taal wichtige gebieten as de ynrjochting fan it ûnderwiis, it yn it Iib
ben roppen en oerein hàlden fan de omrop of it fêstlizzen fan de yn it offisjeel fer
kear te brûken taaL hat it Provinsjaal Bestjoer it net foar it sizzen. AlJe kearen wer
moatte mooglike provinsjale winsken yn Den Haach bepleite en heJJe wurde. It stiet
de provinsjaJe bestjoerders lykwols frij om binnen har finansjele mooglikheden in
eigen kuJtuer- en subsydzjebelied te fieren. Njonken de provinsjale ynset stipet ek
de Ryksoerheid it Frysk, wylst ek in tal fan de 31 Fryske gemeenten op it oanbe
langjend mêd it nedige docht. Fierder is in tal partikuliere fûnsen fan belang as it om
de stipe foar it Frysk giet.

4. Ynsetfan de oerheid

4.1 Ynlieding

De ynset fan de oerheid wurkje ik yn it ramt fan dit artikel foar trije fasetten neier
ût: de troch de oerheid fêststelde en wurkjende regeljouwing, de ynstitûsjonalisear
ring fan de relaasje tusken oerheid en taalgroep, en, as lêste, de troch de oerheid
jûne finansjele stipe. Dat wol net sizze dat ik dêrmei de folsleine foar it brûken fan
in taal relevante oerheidsynset yn myn ferliking behelje. Ik behein my ommers ta it
direkte taalbelied en gean foarby oan de yndirekte ynset yn bygelyks de foarm fan
amtlike bystàn of it tal amtners dat mei it ûntwikkeljen fan taalbelied belêste is.
Likemin gean ik yn op wet- en regeljouwing dy't yn earste ynstànsje mooglik net op
it brûken fan de taal rjochte is, mar dêr wol gefolgen foar hat. Dêr kin ûnder mear by
tocht wurde oan it ek foar de taal wichtige artikel 23 yn de Nederlànske grûnwet dat
oer de frijens fan ûnderwiis giet. En fansels kinne ek it romtlik en it ekonomysk
belied neamd wurde. Matuszak (1953: 149) wiist bygelyks op it ferkear en de dêr
mei gearhingjende nije diken as faktor dy't it SeaJter-Frysk tichter by it Plat-Dûtsk
brocht hat. En de hjoeddeiske situaasje fan it Sorbysk soe der oars ûtsjen as it
enerzjybelied fan de DDR de klam net lein hie op de brûnkoalwinning yn de Lau
sitz. Noch altiten wurdt yn grutte dielen fan de Lausitz brûnkoal wûn. It mei de
brûnkoalwinning gearhingjend wurk hat in soad minsken fan bûten de Lausitz nei
dy krite lutsen. En tagelyk binne hiele Sorbysktalige doarpen deportearre, mei yn de
measte gefaJJen as direkt gefolch foar de oanbelangjende befolking in taalwiksel nei
it Dûtsk ta. Boppedat is troch dyselde ûntjouwing it earder oaniensletten Sorbyske
taalgebiet fersplintere (Marti, 1992: 20). Steensen (1995: 403) wiist foar de Noard
Friezen op it ferdwinen fan de "noch bis ins 20. Jahrhundert hinein weitgehend
intakte, verkehrsferne, in Traditionen verwurzeJte, überwiegend bäuerliche Lebens
welt Nordfrieslands" troch migraasje, nije techniken en de oeral oanwêzige massa
media.

Boppedat behelje ik net de folsleine oerheid yn myn beskógings, mar behein ik
my ta de federale oerheid en it Ryk yn respektivelik Dûtslàn en Nederlàn en de dêr
direkt ûnder kommende oerheidslaach fan respektivelik de dielsteaten en de pro
vinsje. As it giet om in ferlykjen tusken Dûtslàn en Nederlàn en benammen op it
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mêd fan kultuer en ûnderwiis, leit it nammers sjoen de ferdieling fan it foech earder 
yn de reden om tusken de Dútske dielsteaten en de Nederlânske ryksoerheid te fer-
lykjen. as tusken 'Bonn' en 'Den Haach'(Dekker, 1989: 71). 

4.2 Regeljouwing 

4.2.1 Dútslân en Nederlân 

De Dútske Grûnwet ken likemin as de Nederlânske Grûnwet bepalings oangeande de 
eigen taal. Mar feitlik is it Dútsk de iennige offisjele taal: wetten binne yn it Dútsk 
steld, de heechste steatsorganen brûke allinne it Dútsk en yn in frjemde taal stelde fer-
draggen moatte foar de behanneling yn it Parlemint yn it Dútsk oerset wurde (Pastor, 
1997: 159). Kêst 3 fan de Dútske Grûnwet ken wol in anty-diskriminaasjebepaling: 
nimmen mei op grûn fan geslacht, ôfstamming, ras, taal. heitelân en ôfkomst. leauwe 
of religieuze of politike ynsichten neidiel of foardiel ûnderfme/4 De oantrún. mei út 
Sleeswyk-Holstein, om yn de nije Dútske Grûnwet fan 1994 in kêst 20b op te nimmen 
ta it respektearjen fan etnyske-, taal- en religieuze minderheden en it stypjen en it be-
skermjen fan folksgroepen en nasjonale minderheden, helle net de fereaske twa tredde 
mearderheid (Pastor, 1997: 63-76: Bericht, 1996: 36).35 

Lykop rinnend mei it plak fan it Nederlânsk yn de Algemene wet bestuursrecht seit 
§ 23 fan it Verwaltungsverfahrensgesetz: "'Die Amtssprache ist Deutsch". It Gerichts
verfassungsgesetz seit dêrnjonken yn § 184 dat de taal fan it gerjocht it Dútsk is.-"' 

It troch de Ried fan Europa yn 1992 foar ratifisearring iepenstelde Europeesk 
Hânfest foar regionale of minderheidstalen wachtet yn de Bûnsrepublyk Dútslân 
noch altiten op goedkarring. Dêroan foarôfgeand hawwe de oanbelangjende lannen, 
koördinearre troch Sleeswyk-Holstein, har oer it Hânfest útsprutsen.?" Nederlân hat 
mei de Wet fan 26 jannewaris 1996 (Stb. 1996, 136) it Hânfest goedkard."1 Dêrmei 
heart Nederlân mei Finlân, Hongarije, Kroatië en Noarwegen ta de fiif lidsteaten fan 
de Ried fan Europa dy't mei harren ratifikaasje der ûnderwilens foar soarge hawwe 
dat it Hânfest op 1 maart 1998 foar dy lannen yngien is.'9 

It Europeesk Hânfest is in besykjen fan de Ried fan Europa om de lidsteaten kon
krete maatregels foar it stypjen fan de regionale talen oan te leverjen (Blair, 1994: 59). 
It belang foar it Frysk sit him net sasear yn de troch Nederlân foar it Frysk ûnder-
skreaune maatregels fan it Hânfest om/t dy maatregels foar it Frysk allegearre al lan
ger jilde. Derby giet it ûnder mear om it mooglik meitsjen fan basisûnderwiis yn de 
oanbelangjende regionale taal, it troch de oerheid brûken fan de regionale taal of it 
mooglik meitsjen fan op syn minst ien radiostasjon en ien televyzjestjoerder yn de 
regionale taal. De kêsten fan it Hânfest dy't it regear net ûnderskreaun hat, binne fier
der net alhiel sûnder belang om't dy in katalogus fan noch te realisearjen winsken 
foarmje. Derby giet it ûnder mear om it mooglik meitsjen fan technyske en beropsop-
liedings yn de oanbelangjende regionale taal, it soargjen dat rjochtsittings sawol yn 
straf- as sivile saken yn de regionale taal halden wurde kinne of it oanmoedigjen en/of 
mooglik meitsjen en/of ûnderhâlden fan op syn minst ien deiblêd yn de regionale taal. 
Wat my fierder wichtich taliket is de ferplichte periodike rapportaazje oangeande it 
fierde belied en de útfierde maatregels dy't de oanbelangjende lidsteaten oan de Ried 
fan Europa dwaan moatte. Dat betsjut yn alle gefal in regelmjittich op de beliedsagin-
da ferskinen fan it belied oangeande de regionale talen. Yn it gefal fan Nederlân jildt 
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mêd fan kultuer en ûnderwiis, leit it nammers sjoen de ferdieling fan it foech earder
yn de reden om tusken de Dutske dielsteaten en de Nederlanske ryksoerheid te fer
Iykjen, as tusken 'Bonn' en 'Den Haach' (Dekker, 1989: 71).

4.2 Regeljouwing

4.2.1 Dutslan en Nederlan

De Dutske Grûmvet ken likemin as de Nederlanske Grûn,vet bepalings oangeande de
eigen taa1. Mar feitlik is it Dutsk de iennige offisjele taal: wetten binne yn it Dutsk
steld, de heechste steatsorganen brûke aUinne it Dutsk en yn in frjemde taal stelde fer
draggen moatte foar de behanneling yn it Parlemint yn it Dûtsk oerset wurde (Pastor,
1997: 159). Kêst 3 fan de Dlitske Grûnvvet ken wol in anty-diskriminaasjebepaling:
nimmen mei op grûn fan geslacht, ófstamming, ras, taal, heitelan en ófkomst, leauwe
of religieuze of politike ynsichten neidiel of foardiel ûnder±ine.'" De oantrun, mei ût
Sleeswyk-Holstein, om yn de nije Dûtske Gnlmvet fan 1994 in kêst 20b op te nimmen
ta it respektearjen fan etnyske-, taal- en religieuze minderheden en it stypjen en it be
skermjen fan folksgroepen en nasjonaJe minderheden, helle net de fereaske twa tredde
mearderheid (Pastor, 1997: 63-76: Bericht, 1996: 36).3<

Lykop rinnend mei it plak fan it Nederlansk yn de Algemene wet bestuursrecht seit
§ 23 fan it Verwaltungsvelfahrensgesetz: "Die Amtssprache ist Deutsch". It Gerichts
verfassungsgesetz seit dêrnjonken yn § 184 dat de taal fan it gerjocht it Dutsk is.'"

It troch de Ried fan Europa yn 1992 foar ratitisearring iepenstelde Eliropeesk
Hánfest foar regionale of minderheidstalen wachtet yn de Bûnsrepublyk Dutslan
noch altiten op goedkarring. Dêroan foarófgeand hawwe de oanbelangjende lannen,
koördinearre troch Sleeswyk-Holstein, har oer it Hanfest ûtsprutsen. Nederlan hat
mei de Wet fan 26 jannewaris J996 (Stb. 1996, 136) it Hanfest goedkard. Dêrmei
heart Nederlàn mei Finlàn, Hongarije, Kroatië en Noarwegen ta de fiif lidsteaten fan
de Ried fan Europa dy't mei harren ratifikaasje der ûnderwilens foar soarge hawwe
dat it Hanfest op 1 maart 1998 foar dy lannen yngien is.

It Europeesk Hànfest is in besykjen fan de Riedfan Europa om de lidsteaten kon
krete maatregels foar it stypjen fan de regionale talen oan te leverjen (BlaiL 1994: 59).
It belang foar it Frysk sit him net sasear yn de troch Nederlan foar it Frysk ünder
skreaLme maatregels fan it Hanfest om't dy maatregels foar it Frysk allegearre allan
gel' jilde. Dêrby giet it ûnder mear om it mooglik meitsjen fan basisûnderwiis yn de
oanbelangjende regionale taal, it troch de oerheid brüken fan de regionale taal of it
mooglik meitsjen fan op syn minst ien radiostasjon en ien televyzjestjoerder yn de
regionale taal. De kêsten fan it Hànfest dy't it regear net ünderskreaun hal, binne tier
der net alhiel sûnder belang om't dy in katalogus fan noch te realisearjen winsken
foarmje. Dêrby giet it ûnder mear om it mooglik meitsjen fan technyske en beropsop
Iiedings yn de oanbelangjende regionale taal, it soargjen dat rjochtsittings sawol yn
straf- as sivile saken yn de regionale taal hàlden wurde kinne of it oanmoedigjen en/of
mooglik meitsjen en/of ûnderhalden fan op syn minst ien deiblêd yn de regionale taal.
Wat my tierder wichtich taliket is de ferplichte periodike rapportaazje oangeande it
fierde belied en de uttierde maatregels dy't de oanbelangjende lidsteaten oan de Ried
fan Europa dwaan moatte. Dat betsjut yn alle gefal in regelmjittich op de beliedsagin
da ferskinen fan it belied oangeande de regionale talen. Yn it gefal fan Nederlan jildt
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dat net allinne foar it ûnder diel III fan it Hânfest fallende Frysk. mar ek foar it ûnder diel 
II opnommen Limburchsk, de Nedersaksyske streektalen, it Romanes en it Jiddysk.4" 

De Bûnsrepublyk Dútslân hat, oars as Nederlân, wol de mei it each op de nije 
situaasje yn de lannen fan Midden- en East-Europa troch de Ried fan Europa yn 1995 
ûntwikkele Ramtkonvinsje foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden ratifisear-
re.41 Dat wetlik binende multylaterale ynstrumint is wat Dútslân oanbelanget fan 
tapassing op de Deenske en de Sorbyske nasjonale minderheden, de Friezen en de 
Sinti en Roma mei Dútsk steatsboargerskip. Lyk oan de proseduere fan it Hânfest, fer-
plichtet de Konvinsje de oanbelangjende steaten ta in regelmjittich rapportearjen fan 
de yn it ramt fan de Konvinsje nommen maatregels, mar dat is fansels noch wat oars 
as in mooglikheid ta in effektyf kontrolearjen. Winliken is it foarnaamste part fan de 
Konvinsje, dy't op it mêd fan de taal minder fier giet as part III fan it Hânfest, foar 
sawol it Sorbysk as it Noard-Frysk al in feit yn de Dútske regeljouwing. Boppedat 
wurdt de wurking bot relativearre mei tuskensintsjes lykas "foar safier fan tapassing' 
'foar safier mooglik' en 'befoarderje' yn stee fan 'it nimmen fan maatregels'. Dochs 
soenen de Noard-Friezen nochris sjen kinne nei bygelyks de kêsten oer de tagong ta 
de media, it ferkear mei de oerheid of de kwestje fan strjitte- en plaknammen yn de 
eiaentaal. 

4.2.1.1 De Sorben yn de DDR 

Noch foar de offisjele oprjochting fan de DDR op 7 oktober 1949 waard it Sorbysk yn 
it lân Saksen regele mei de Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölke
rung fan 23 maart 1948.4: De twa wichtichste dielen fan dy wet besteane út it rjocht op 
it Sorbysk as taal fan it ûnderwiis en it talitten fan it Sorbysk yn it iepenbier bestjoer 
(Pastor, 1997: 36). It lân Brandenburch folge Saksen mei de 'Sorbenverordnung' fan 
12 septimber 1950. In ferskil tusken de earste en de twadde is dat Brandenburch gjin 
rjocht joech op skoallen mei it Sorbysk as ûnderwiistaal, mar wol it twatalich ûnder
wiis foar Sorbyske bern mooglik makke. Dat ferskil hie foar de deistige praktyk lyk-
wols gjin fierdere betsjutting, om't op 9 april 1952 al de earste sintrale oanwizing 
troch Berlyn jûn waard (Pastor. 1997: 37).4! Dy oanwizing makke Sorbyske legere 
skoallen yn de dêrfoar yn de beneaming kommende plakken mooglik, wylst yn de 
twatalige kriten it Sorbysk ta ferplichte ünderwiisfak foar de Sorbyske bern waard. 

Sünder al te wiidweidich op it plak fan it Sorbysk binnen de eardere DDR yn te 
gean, wol ik noch al opmerke dat dy taal njonken it plak yn it ûnderwiis, ek in plak yn 
it iepenbier bestjoer, de rjochtspraak en de media hie. Kreis- en gemeentlike oarderin-
gen, besluten en bekendmakkings moasten yn it Sorbysk taalgebiet ek yn it Sorbysk 
ferskine. Foar it gerjocht hienen de Sorben ek it rjocht om Sorbysk te praten en de 
steatsradio fersoarge Sorbyske útstjoerings dy't yn it lést fan de DDR sa'n tritich 
minuten deis en sneins oardel oere fregen (Pastor, 1997: 44-50). Boppedat makke de 
oerheid in soad jild frij foar ûndersyk, in Sorbyske útjouwerij, in Sorbysk toanielsels-
kip, in Sorbysk muzyk- en dûnsselskip en ferskate Sorbyske musea (Elle, 1995: 39-
40). 

Al foardat de DDR fan de kaart ferdwûn, kaam it ûnder ynfloed fan it Perestrojka-
proses fan 1987 ôf ta in krityske dialooch tusken de fertsjintwurdigers fan de tsjerken 
en de Domowina, dy't de grûnslach lein hat foar de lettere diskusjes oan de Sorbyske 
'rune tafel'. Op 11 novimber 1989 kaam it yn de Lausitz ta it oprjochtsjen fan in Sor-
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dat net allinne foar it ûnder diel III fan it Hànfest fallende Frysk, mar ek foar it ûnder diel
II opnommen Limburchsk, de Nedersaksyske streektalen, it Romanes en it Jiddysk."11

De Bûnsrepublyk Dûtslàn hat, oars as Nederlàn, wol de mei it each op de nije
situaasje yn de lannen fan Midden- en East-Europa troch de Riedfan Europa yn 1995
ûntwikkele Ramtkonvinsje foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden ratifisear
re."l Dat wetlik binende multylaterale ynstrumint is wat Dûtslàn oanbelanget fan
tapassing op de Deenske en de Sorbyske nasjonale minderheden, de Friezen en de
Sinti en Roma mei Dûtsk steatsboargerskip. Lyk oan de proseduere fan it Hànfest, fer
plichtet de Konvinsje de oanbelangjende steaten ta in regelmjittich rapportearjen fan
de yn it ramt fan de Konvinsje nommen maatregels, mar dat is fansels noch wat oars
as in mooglikheid ta in effektyf kontrolearjen. Winliken is it foarnaamste part fan de
Konvinsje, dy't op it mêd fan de taal minder fier giet as part III fan it Hànfest, foar
sawol it Sorbysk as it Noard-Frysk al in feit yn de Dûtske regeljouwing. Boppedat
wurdt de wurking bot relativearre mei tuskensintsjes lykas "foar safier fan tapassing'
"foar safier mooglik' en 'befoarderje' yn stee fan 'it nimmen fan maatregels'. Dochs
soenen de Noard-Friezen nochris sjen kinne nei bygelyks de kêsten oer de tagong ta
de media, it ferkear mei de oerheid of de kwestje fan strjitte- en plaknammen yn de
eigen taal.

4.2.l.l De Sorben yn de DDR

Noch foar de offisjele oprjochting fan de DDR op 7 oktober 1949 waard it Sorbysk yn
it làn Saksen regele mei de Gesetz ZUl' Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölke
rung fan 23 maart 1948."- De twa wichtichste dielen fan dy wet besteane ût it rjocht op
it Sorbysk as taal fan it ûnderwiis en it talitten fan it Sorbysk yn it iepenbier bestjoer
(Pastor, 1997: 36). It làn Brandenburch folge Saksen mei de 'Sorbenverordnung' fan
12 septimber 1950. In ferskil tusken de earste en de twadde is dat Brandenburch gjin
rjocht joech op skoallen mei it Sorbysk as ûnderwiistaal, mar wol it twatalich ûnder
wiis foar Sorbyske bern mooglik makke. Dat ferskil hie foar de deistige praktyk lyk
wols gjin fierdere betsjutting, om't op 9 april 1952 al de earste sintrale oanwizing
troch Berlyn jûn waard (Pastor, 1997: 37)."' Dy oanwizing makke Sorbyske legere
skoallen yn de dêrfoar yn de beneaming kommende plakken mooglik, wylst yn de
twatalige kriten it Sorbysk ta ferplichte ûnderwiisfak foar de Sorbyske bern waard.

Sûnder al te wiidweidich op it plak fan it Sorbysk binnen de eardere DDR yn te
gean, wol ik noch al opmerke dat dy taal njonken it plak yn it ûnderwiis, ek in plak yn
it iepenbier bestjoer, de rjochtspraak en de media hie. Kreis- en gemeentlike oarderin
gen, besluten en bekendmakkings moasten yn it Sorbysk taalgebiet ek yn it Sorbysk
ferskine. Foar it gerjocht hienen de Sorben ek it rjocht om Sorbysk te praten en de
steatsradio fersoarge Sorbyske ûtstjoerings dy't yn it lêst fan de DDR sa'n tritich
minuten deis en sneins oardel oere fregen (Pastor, 1997: 44-50). Boppedat makke de
oerheid in soad jild frij foar ûndersyk, in Sorbyske ûtjouwerij, in Sorbysk toanielsels
kip, in Sorbysk muzyk- en dûnsselskip en ferskate Sorbyske musea (Elle, 1995: 39
40).

Al foardat de DDR fan de kaart ferdwûn, kaam it ûnder yntloed fan it Perestrojka
proses fan 1987 of ta in krityske dia100ch tusken de fertsjintwurdigers fan de tsjerken
en de Domowina, dy't de grûnslach lein hat foar de 1ettere diskusjes oan de Sorbyske
'rûne tafel'. Op 11 novimber 1989 kaam it yn de Lausitz ta it 0pljochtsjen fan in Sor-
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byske 'Nationalversammlung', dy't de Domowina reorganisearre en nij stal joech oan 
it fierdere organisaasjepatroan. It stribjen om binnen de nije bestjoerlike yndieling yn 
1990 de hiele Lausitz by it Bûnslân Saksen ûnder te bringen, helle it net (Norberg, 
1996: 67). Wol waard yn it ferdrach oangeande de ienwurding fan Dútslân (Eini
gungsvertrag 1990) op in twatal plakken omtinken jûn oan it bysûndere plak fan de 
Sorben.44 Twa fan de fjouwer teksten binne yn dat ferbân bysûnder fan belang: "Die 
Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur und der sorbischen Traditio
nen werden gewährleistet"' en "Angehörige des sorbischen Volkes und ihre Organisa
tionen haben die Freiheit zur Pflege und zur Bewahrung der sorbischen Sprache im 
öffentlichen Leben".45 

4.2.1.2 De Oberlausitz 

De Gnmwetfm it lân Saksen/an 27 maaie 1992 neamt yn trije ûnderskate kêsten de 
Sorben. Yn kêst 6 wurdt sein dat de boargers dy't Sorbysk binne op in lykweardige 
wize diel fan de steat útmeitsje. It lân Saksen garandearret en beskermet it rjocht op it 
behâld fan de Sorbyske identiteit, lykas de soarch foar en de Ontwikkeling fan taal, 
kultuer en tradysjes fan de Sorben, yn it bysûnder troch skoallen, foarskoalske yn-
rjochtings en kulturele foarsjennings. As léste merkt kêst 6 op dat it oer de lânsgrinzen 
hinnegeande oparbeidzjen tusken de Sorben, yn it bysûnder tusken de Ober- en de 
Niederlausitz, yn it belang fan it lân is. 

Neffens kêst 2, lid 4 fan de Grûnwet fan de Frijsteat Saksen hawwe de kleuren en 
it wapen fan de Sorben yn it Sorbysk wengebiet likefolle rjocht om brûkt te wurden as 
de kleuren en it wapen fan Saksen. It is oan it gesach om te beoardieljen oft de Sorbys
ke symboalen brûkt wurde. 

Foar paadwizers en plaknammebuorden jildt yn de Lausitz twataligens, mei útsûn-
dering fan dy plakken dy't net ta it Sorbysk taalgebiet hearre. 

Saksen riedt ûnderwilens in, mei op it Brandenburchske foarbyld basearre, Gesetz 
über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen ta. Yn it ûntwerp fan wet fan 22 sep-
timber 1997 wurdt njonken de boppeneamde bepalings, neier fêstlein wat ta it wenge
biet fan de Sorben rekkene wurdt. Fierders wurdt regele dat it lânsregear alle regear-
perioaden in rapportaazje oer de situaasje fan de Sorben útbringe sil, dat de Sorben yn 
it eigen wengebiet it Sorbysk brûke meie foar sawol de rjochtbank as de Saksyske oer
heid, dat strjitnammebuordsjes en teksten op iepenbiere gebouwen yn prinsipe twata-
lich binne en dat by de ûnderskate Saksyske oerheden op syn minst ien amtner is dy't 
it Sorbysk yn de macht hat en as oansprekpunt foar de Sorben jildt. Boppedat wurdt 
oanjûn op hokfoar wize de Sorbyske belangen fertsj int würdige wurde kinne. Op it 
mêd fan de wittenskip seit it ûntwerp fan wet dat it lân Saksen it wittenskiplik wurk op 
it mêd fan de Sorbyske taal, skiednis en kultuer stipet. Boppedat hâldt it lân in univer
sitäre ûndersyks- en ûnderwiisynrjochting foar Sorabistyk te Leipzig yn it libben. Op 
it mêd fan de media seit it ûntwerp dat it lân besykje sil om in passend plak foar de 
Sorbyske taal en kultuer. foaral troch Sorbysktalige útstjoerings, yn de publike en de 
kommersjele media te krijen. 

Lyk as it gefal is yn de earste útfieringsbepaling fan de Sorbenwet fan 23 maart 
1948, jout it kommende Sorbengesetz oan de Sorben it rjocht om foar de yn de wet 
neamde autoriteiten yn de Lausitz it Sorbysk te brûken. Mooglike kosten dy't dêrút 
fuortkomme binne foar rekken fan dy autoriteiten. En yn itselde ferbân wol ik ek noch 
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byske 'Nationalversammlung', dy't de Dommvina reorganisearre en nij stal joech oan
it fierdere organisaasjepatroan. It stribjen om binnen de nUe bestjoerlike yndieling yn
1990 de hiele Lausitz bv it Bûnslàn Saksen ûnder te bringen, helle it net (Norberg,
1996: 67). Wol waard yn it ferdrach oangeande de ienwurding fan Dûtslàn (Eini
gungsvertrag 1990) op in twatal plakken omtinken jûn oan it bysûndere plak fan de
Sorben."" Twa fan de fJouwer teksten binne yn dat ferbàn bysûnder fan belang: "Die
Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur und der sorbischen Traditio
nen werden gewährleistef' en "Angehärige des sorbischen Volkes und ihre Organisa
tionen haben die Freiheit zur Pflege und zur Bewahrung der sorbischen Sprache im
äffentlichen Leben" ."'

4.2.1.2 De Oberlausitz

De Grûmvetfan it làn Saksenjàn 27 maaie 1992 neamt yn trije ûnderskate késten de
Sorben. Yn kést 6 wurdt sein dat de boargers dy't Sorbysk binne op in lykweardige
wize diel fan de steat ûtmeitsje. It làn Saksen garandearret en beskermet it rjocht op it
behàld fan de Sorbyske identiteit, lykas de soarch foar en de ûntwikkeling fan taal,
kultuer en tradysjes fan de Sorben, yn it bysûnder troch skoallen, foarskoalske yn
rjochtings en kulturele foarsjennings. As léste merkt kést 6 op dat it oer de lànsgrinzen
hinnegeande oparbeidzjen tusken de Sorben, yn it bysûnder tusken de Ober- en de
Niederlausitz, yn it belang fan it làn is.

Neffens kést 2, lid 4 fan de Grûnwet fan de Frijsteat Saksen hawwe de kleuren en
it wapen fan de Sorben yn it Sorbysk wengebiet likefolle rjocht om brûkt te wurden as
de kleuren en it wapen fan Saksen. It is oan it gesach om te beoardieljen oft de Sorbys
ke symboalen brûkt wurde.

Foar paadwizers en plaknammebuordenjildt yn de Lausitz twataligens, mei ûtsûn
dering fan dy plakken dy't net ta it Sorbysk taalgebiet hearre.

Saksen riedt ûnderwilens in, mei op it Brandenburchske foarbyld basearre, Gesetz
über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen ta. Yn it ûntwerp fan wet fan 22 sep
timber 1997 wurdt njonken de boppeneamde bepalings, neier fêstlein wat ta it wenge
biet fan de Sorben rekkene wurdl. Fierders wurdt regele dat it lànsregear alle regear
perioaden in rapportaazje oer de situaasje fan de SOfben ûtbringe siL dat de Sorben yn
it eigen wengebiet it Sorbysk brûke meie foar sawol de rjochtbank as de Saksyske oer
heid, dat strjitnammebuordsjes en teksten op iepenbiere gebouwen yn prinsipe twata
lich binne en dat by de ûnderskate Saksyske oerheden op syn minst ien amtner is dy't
it Sorbysk yn de macht hat en as oansprekpunt foar de Sorben jildt. Boppedat wurdt
oanjûn op hokfoar wize de Sorbyske belangen fertsjintwurdige wurde kinne. Op it
méd fan de wittenskip seit it ûntwerp fan wet dat it làn Saksen it wittenskiplik wurk op
it mêd fan de Sorbyske taal, skiednis en kultuer stipel. Boppedat hàldt it làn in univer
sitêre ûndersyks- en ûnderwiisynrjochting foar Sorabistyk te Leipzig yn it libben. Op
it mêd fan de media seit it ûntwerp dat it làn besykje sil om in passend plak foar de
Sorbyske taal en kultuer, foaral troch Sorbysktalige ûtstjoerings, yn de publike en de
kommersjeJe media te krij en.

Lyk as it gefal is yn de earste ûtfieringsbepaling fan de Sorbenwet fan 23 maart
1948, jout it kommende Sorbengesetz oan de Sorben it rjocht om foar de yn de wet
neamde autoriteiten yn de Lausitz it Sorbysk te bnlken. Mooglike kosten dy't dérût
fuortkomme binne foar rekken fan dy autoriteiten. En yn itselde ferbàn wol ik ek noch
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de oardering fan it ministearje fan binnenlânske saken neame dy't foarskriuwt dat by 
ferkiezings foar de Saksyske lândei en foar gemeenten yn it Sorbyske gebiet de kies
listen, de dêrmei gearhingjende bekendmakkings en skriftlike folmachten der ek yn it 
Sorbysk binne. Oars as yn Sleeswyk-Holstein, dêr't de Deensktalige minderheid 
gebrûk makket fan de útsûnderingsbepaling yn it Bundeswahlgesetz, dy't it foar partij
en fan nasjonale minderbeden mooglik makket om net te foldwaan oan de 5% 
ûndergrins fan it tal útbrochte stimmen om dochs fertsjintwurdige te wurden, is yn 
Saksen, likemin as yn Brandenburch, op dit stuit in partij dy't dêr gebrûk fan makket.46 

It Saksysk Schulgesetz fan 3 july 1991 seit yn § 2 dat yn it Diitsk-Sorbyske gebiet 
oan alle bern en jeugd, foarsafier't âlden of fâden (de 'Erziehungsberechtigte') dat 
winskje, de mooglikheid bean wurdt om it Sorbysk te learen, respektivelik yn fest te 
stellen fakken en klassen yn it Sorbysk les te krijen.4" Dat betsjut dat elkenien yn de 
oanbelangjende krite dy't dat wol it Sorbysk leare kin, en tagelyk dat bern dy't it Sor
bysk al kenne underskate skoallefakken yn it Sorbysk krije kinne. Dêrnjonken seit de 
fmderwiiswet dat yn alle skoallen yn Saksen basiskennis oer de skiednis en kultuer 
fan de Sorben bybrocht wurdt. 

It Saksysk Privatrundfunkgesetz makket it yn prinsipe eltsenien en dus ek de Sor
ben mooglik om radio of televyzjeprograms oan te bieden en út te stjoeren. De mei 
omrop gearhingjende hege kosten betsjutte lykwols dat it yn de praktyk noch net sa 
ienfâldich is om mei soks te begjinnen en ek fol te halden. Oant no ta hat noch gjin 
Sorbyske stjoerder it oandoard. Mar mooglik bringt de kommende Sorbenwet yn Sak
sen in Sorbyske omrop ta werklikheid. 

As léste wol ik de wet fan 24 jannewaris 1997 neame dy't oer it Vertrag zwischen 
dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen' giet. Yn kêst 10 fan dy wet is fêstlein 
dat de Roomske tsjerke it Roomsk foarme Sorbyske kultuergoed bewarje en beskerm-
je sil. Saksen stipet de Roomske tsjerke derby binnen it ramt fan syn mooglikheden. 

4.2.1.3 De Niederlausitz 

De Niederlausitz heart ta it nije Bûnslân Brandenburch dat yn syn Grûnwet fan 22 
april 1992 yn kêst 25 de rjochten fan de Sorben (Wenden) fêstlein hat. Dat kêst begjint 
mei it garandearjen fan it rjocht fan it Sorbyske folk op beskerming en behâld fan en 
soarch foar syn nasjonale identiteit en syn tradisjonele wengebiet.48 It twadde lid seit 
dat it lân it feilichstellen fan in oer de lânsgrinzen hinne geande kulturele autonomy 
neistribbet.49 Fierders hawwe de Sorben it rjocht op it behâld en it stypjen fan de Sor
byske taal en kultuer yn it iepenbiere libben en de oerdracht dêrfan yn skoallen en ber-
nedeiferbliuwen. Yn it wengebiet fan de Sorben moat it Sorbysk yn publike opskriften 
njonken it Dútsk brûkt wurde. De Sorbyske flagge hat de kleuren blau, read en wyt. 
En as léste seit kêst 25 dat de rjochten fan de Sorben fierders by wet regele wurde, dy't 
der foar soargje moat dat by Sorbyske oangelegenheden, benammen by wetjouwing, 
Sorbyske fertsjintwurdigers meiwurking ferliene. 

Dy yn de Grûnwet neamde wet is de Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sor
ben (Wenden) im Land Brandenburg fan 7 july 1994. Nei in preambule dy't ûnder 
mear yngiet op it besef dat it lân in bysûndere ferantwurdlikens op it mêd fan besker
ming, behâld, stipe fan en soarch foar de Sorbyske identiteit hat, wurdt yn trije artikels 
en fjirtjin paragrafen yngien op de útwurking dêrfan. Derby giet it om it werheljen fan 
de Grûnwetstekst, oer it rjocht op beskerming en behâld fan de nasjonale identiteit, de 
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de oardering fan it ministearje fan binnenlànske saken neame dy't foarskriuwt dat by
ferkiezings foar de Saksyske làndei en foar gemeenten yn it Sorbyske gebiet de kies
listen, de dêrmei gem'hingjende bekendmakkings en skriftlike folmachten der ek yn it
Sorbysk binne. Oars as yn Sleeswyk-Holstein, dêr't de Deensktalige minderheid
gebrûk makket fan de ûtsûnderingsbepaling yn it Bundeswahlgesetz dy't it foar partij
en fan nasjonale minderheden mooglik makket om net te foldwaan oan de 5%
ûndergrins fan it tal ütbrochte stimmen om dochs fertsjintwurdige te wurden, is yn
Saksen, likemin as yn Brandenburch, op dit stuit in partij dy't dêr gebrûk fan makket."6

ft Saksysk Schulgesetz fan 3 july 1991 seit yn § 2 dat yn it Dûtsk-Sorbyske gebiet
oan alle bern en jeugd, foarsafier't àlden of fàden (de 'Erziehungsberechtigte') dat
winskje, de mooglikheid bean wurdt om it Sorbysk te learen, respektivelik yn fêst te
stellen fakken en klassen yn it Sorbysk les te krijen."- Dat betsjut dat elkenien yn de
oanbelangjende krite dy't dat wol it Sorbysk leare kin, en tagelyk dat bern dy't it Sor
bysk al kenne ûnderskate skoallefakken yn it Sorbysk krije kinne. Dêrnjonken seit de
ûnderwiiswet dat yn alle skoallen yn Saksen basiskennis oer de skiednis en kultuer
fan de Sorben bybrocht wurdt.

It Saksysk Privatrundfunkgesetz makket it yn prinsipe eltsenien en dus ek de Sar
ben mooglik om radio of televyzjeprograms oan te bieden en ût te stjoeren. De mei
omrop gearhingjende hege kosten betsjutte Iykwols dat it yn de praktyk noch net sa
ienfàldich is om mei soks te begjinnen en ek fol te hàlden. Oant no ta hat noch gjin
Sorbyske stjoerder it oandoard. Mar mooglik bringt de kommende Sorbenwet yn Sak
sen in Sorbyske omrop ta werklikheid.

As lêste wol ik de wet fan 24 jannewaris 1997 neame dy't oer it Vertrag zvvischen
dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen' giet. Yn kêst 10 fan dy wet is fêstlein
dat de Roomske tsjerke it Roomsk foarme Sarbyske kultuergoed bewarje en beskerm
je si!. Saksen stipet de Roomske tsjerke dêrby binnen it ramt fan syn mooglikheden.

4.2.1.3 De Niederlausitz

De Niederlausitz heart ta it nije Bûnslàn Brandenburch dat yn syn Grûnwet fan 22
april 1992 yn kêst 25 de rjochten fan de Sorben (Wenden) féstlein hat. Dat kést begjint
mei it garandemjen fan it rjocht fan it Sorbyske folk op beskerming en behàld fan en
soarch foar syn nasjonale identiteit en syn tradisjone1e wengebiet. ft twadde lid seit
dat it làn it feilichstellen fan in oer de lànsgrinzen hinne geande kulturele autonomy
neistribbet."9 Fierders hawwe de Sorben it rjocht op it behàld en it stypjen fan de Sor
byske taal en kultuer yn it iepenbiere libben en de oerdracht dérfan yn skoallen en ber
nedeiferbliuwen. Yn it wengebiet fan de Sorben moat it Sorbysk yn publike opskriften
njonken it Dütsk brûkt wurde. De Sorbyske flagge hat de kleuren blau, read en wyt.
En as léste seit kêst 25 dat de rjochten fan de Sorben fierders by wet regele wurde, dy't
der foar soargje moat dat by Sorbyske oangelegenheden, benammen by wetjouwing,
Sorbyske fertsjintwurdigers meiwurking ferliene.

Dy yn de Grûnwet neamde wet is de Gesetz ZUl' Allsgestaltung der Rechte der 501'
ben (Wenden) im Land Brandenbllrg fan 7 july 1994. Nei in preambule dy't ûnder
mear yngiet op it besef dat it làn in bysûndere ferantwurdlikens op it méd fan besker
ming, behàld, stipe fan en sOaI'ch foar de Sorbyske identiteit hat, wurdt yn trije artikels
en fJirtjin paragrafen yngien op de ûtwurking dêrfan. Dérby giet it om it werheljen fan
de Grûnwetstekst, oer it ljocht op beskerming en behàld fan de nasjonale identiteit, de
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frijens om Sorb te wezen, it wengebiet fan de Sorben, de Sorbyske flagge, de Rat für 
sorbische Angelegenheiten, de folmacht foar oangelegenheden fan de Sorben by de 
gemeenten, it stypjen en beskermjen fan de Sorbyske taal en kultuer. it stypjen fan de 
Sorabistyk as wittenskip en it stypjen fan it oparbeidzjen tusken de Sorben yn de Nie
der- en de Oberlausitz.'" Oangeande it Cinderwiis seit de Sorbenwet yn § 10 dat bern en 
jeugd yn de Sorbyske krite de mooglikheid bean wurdt om it Sorbysk te learen as de 
âlden dat wolle. Yn bernedeiferbliuwen en skoallen moat de Sorbyske skiednis en kul
tuer yn it program meinommen wurde. It lân Brandenburch stipet de oplieding en fier
dere foarming fan leararen Sorbysk. Yn dat stik fan saken wurdt mei Saksen oparbei-
de. Fierders sil troch in oanbod yn de folwoeksene-edukaasje it bewarjen fan en de 
soarch foar de Sorbyske taal en kultuer stipe wurde. Bernedeiferbliuwen en skoallen 
dy't troch Sorbyske ferienings ûnderholden wurde, wurde yn it bysunder troch it lân 
stipe, yn safier't dy ynrjochtings mei foarrang de soarch foar en de stipe en it oerbrin-
gen fan de Sorbyske taal en kultuer tsjinje en dêrom duorjend twatalich binne. 

Yn § 11 wurdt oanjûn dat opskriften op iepenbiere gebouwen, strjit- en plaknam-
mebuorden en paadwizers yn de Sorbyske krite twatalich binne. It lân Brandenburch 
wurket der fierder op ta dat ek de opskriften op oare as oerheidsgebouwen mei in 
publyk belang twatalich binne. 

De media komme yn § 12 oan de oarder. Yn it foarste plak wurdt sein dat de pro
grams fan de publike omrop op passende wize rekken hâlde moatte mei de Sorbyske 
taal en kultuer. En yn it twadde plak wurket Brandenburch der op ta dat de Sorbyske 
taal en kultuer yn de private media ek omtinken krije. 

De útfiering fan de Sorbenwet ken mear as ien probleem. Sa seit de wet dat 
gemeenten en lânkreisen yn it ramt fan harren kompetinsjes in funksjonaris (Beauf
tragter) foar Sorbyske oangelegenheden beneame moatte of oare passende maatregels 
ta it behertigjen fan de Sorbyske belangen nimme moatte. Sa'n alternative formulear-
ring biedt de mooglikheid om net foar de beste, mar om foar de goedkeapste te kiezen. 
Dat knypt nammerste mear om't gemeenten en distrikten wol foarskreaun krije it 
nedige te dwaan. mar dat tagelyk sels betelje moatte. Dyselde reden spilet in rol by de 
útlis fan § 3 oangeande it wengebiet fan de Sorben. De yn dat artikel beane romte: 
"alle Gemeinden in denen eine kontinuierliche sprachliche und kulturelle Tradition 
bis zur Gegenwart nachweisbar ist", jout oan de gemeenten, c.q. de (Dútsktalige) 
mearderheid fan in gemeenteried. de romte om te besluten harsels net ta it 'ange
stammten Siedlungsgebiet der Sorben' te rekkenjen, dat de dêrmei gearhingjende 
maatregels en kosten hoege ek net makke te wurden. 

Foar it iepenbier bestjoer is it Sorbysk yn de Niederlausitz oan it Dutsk lyksteld, mar yn 
de praktyk komt it der op del dat it Dutsk de amtlike taal yn Brandenburch is (Pastor, 1997: 
174). De Brandenburgische Landeswahlverordnung skriuwt fierder foar dat it bekend 
meitsjen fan ferkiezings en stimlokalen yn de Sorbyske krite ek yn it Sorbysk plakfynt. 

Oars as yn Saksen, wurde de skoallen net yn de grûnwet neamd as it giet om it 
behâld en de soarch foar de nasjonale identiteit. Wol wurdt de oerdracht fan it Sorbysk 
yn de skoallen neamd, mar dat is wat oars as in rjocht op Sorbyske skoallen. It Branden-
burchske 'Schulgesetz'fan 12 april 1996 seit yn § 5 dat skoalbern yn it wengebiet fan de 
Sorben it rjocht hawwe om it Sorbysk te learen en yn fest te stellen takken en klassen yn 
it Sorbysk ûnderwiisd te wurden. Skiednis en kultuer fan de Sorben moatte yn it Cinder
wiis yntegrearre wurde. 

It lân Brandenburch hat mei de Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg in eigen 
omrop oprjochte dy't wetlik de opdracht hat om yn syn programs omtinken te jaan 
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frijens om Sorb te wêzen, it wengebiet fan de Sorben, de Sorbyske flagge, de Rat jür
sorbische Angelegenheiten, de folmacht foar oangelegenheden fan de Sorben by de
gemeenten, it stypjen en beskermjen fan de Sorbyske taal en kultuer, it stypjen fan de
Sorabistyk as wirtenskip en it stypjen fan it oparbeidzjen tusken de Sorben yn de Nie
der- en de Oberlausitz.'11 Oangeande it Cmderwiis seit de Sorbenwet yn § 10 dat bern en
jeugd yn de Sorbyske krite de moogIikheid bean wurdt om it Sorbysk te learen as de
alden dat wolle. Yn bernedeiferbliuwen en skoaJlen moat de Sorbyske skiednis en kul
tuer yn it program meinommen wurde. It lan Brandenburch stipet de oplieding en fier
dere foarming fan leararen Sorbysk. Yn dat stik fan saken wurdt mei Saksen oparbei
de. Fierders sil troch in oanbod yn de folwoeksene-edukaasje it bewarjen fan en de
soarch foar de Sorbyske taal en kultuer stipe wurde. Bernedeiferbliuwen en skoaJlen
dy't troch Sorbyske ferienings ûnderholden wurde, wurde yn it bysûnder troch it lan
stipe, yn safier't dy ynrjochtings mei foarrang de soarch foar en de stipe en it oerbrin
gen fan de Sorbyske taal en kultuer tsjinje en dêrom duorjend twatalich binne.

Yn § 11 wurdt oanjûn dat opskriften op iepenbiere gebouwen, strjit- en plaknam
mebuorden en paadwizers yn de Sorbyske krite twatalich binne. It lan Brandenburch
wurket der fierder op ta dat ek de opskriften op oare as oerheidsgebouwen mei in
publyk belang twatalich binne.

De media komme yn § 12 oan de oarder, Yn it foarste plak wurdt sein dat de pro
grams fan de publike omrop op passende wize rekken halde moarte mei de Sorbyske
taal en kultuer. En yn it twadde plak wurket Brandenburch der op ta dat de Sorbyske
taal en kultuer yn de private media ek omtinken krije.

De ûtfiering fan de Sorbenwet ken mear as ien probleem. Sa seit de wet dat
gemeenten en lankreisen yn it ramt fan harren kompetinsjes in funksjonaris (Beauf
tragter) foar Sorbyske oangelegenheden beneame moarte àf oare passende maatregels
ta it behertigjen fan de Sorbyske belangen nimme moarte. Sa'n alternative formulear
ring biedt de mooglikheid om net foar de bêste, mar om foar de goedkeapste te kiezen.
Dat knypt nammerste mear om't gemeenten en distrikten wol foarskreaun krije it
nedige te dwaan, mar dat tagelyk seIs betelje moarte. Dyselde reden spilet in rol by de
ûtlis fan § 3 oangeande it wengebiet fan de Sorben. De yn dat artikel beane romte:
"aJIe Gemeinden in denen eine kontinuierliche sprachliche und kultureJIe Tradition
bis zur Gegenwart nachweisbar ist", jout oan de gemeenten, c.q. de (Dûtsktalige)
mearderheid fan in gemeenteried, de romte om te besluten harsels net ta it 'ange
stammten Siedlungsgebiet der Sorben' te rekkenjen, dat de dêrmei geat'hingjende
maatregels en kosten hoege ek net makke te wurden.

Foar it iepenbier bestjoer is it Sorbysk yn de Niederlausitz oan it Dûtsk Iyksteld, mar yn
de praktyk komt it der op del dat it Dûtsk de amtlike taal yn Brandenburch is (Pastor, 1997:
174). De Brandenburgische Landeswahlverordnung skriuwt fierder foar dat it bekend
meitsjen fan ferkiezings en stimlokalen yn de Sorbyske krite ek yn it Sorbysk plakfynt.

Oars as yn Saksen, wurde de skoaJlen net yn de grûnwet neamd as it giet om it
behald en de sOatTh foar de nasjonale identiteit. Wol wurdt de oerdracht fan it Sorbysk
yn de skoaJlen neamd, mar dat is wat oars as in rjocht op Sorbyske skoaJlen. It Branden
burchske 'Schulgesetz' fan 12 april 1996 seit yn § 5 dat skoalbem yn it wengebiet fan de
Sorben it rjocht hawwe om it Sorbysk te learen en yn fêst te stellen fakken en klassen yn
it Sorbysk ûnderwiisd te wurden. Skiednis en kultuer fan de Sorben moarte yn it ûnder
wiis yntegrearre wurde.

It lan Brandenburch hat mei de Ostdeutsche Rundlunk Brandenburg in eigen
omrop oprjochte dy't wetlik de opdracht hat om yn syn programs omtinken te jaan
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oan it Sorbysk. Njonken ienris de moanne in healoere televyzje, betsjut dat yn de 
tsjintwurdige opset wyks seis en in heal oere radio yn it Leechsorbysk. 

4.2.1.4 Noard-Fryslân 

Foar de posysje fan de ûnderskate Noard-Fryske dialekten is kêst 5 fan de Grûnwet 
fan Sleeswyk-Holstein, sa't dy op 13 juny 1990 fêststeld waard, fan belang. Dat kêst 
seit yn lid 1: "Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei: es entbindet 
nicht von den allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten." It, yn ferliking mei de earde-
re Grûnwet fan 1949 nije twadde lid, seit dêrnei: "Die kulturelle Eigenständigkeit und 
die politische Mitwirkung nationaler Minderheiten und Volksgruppen stehen unter 
dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die nationale däni
sche Minderheit und die friesische Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und För
derung".51 It yn de Grûnwet neamen fan de Noard-Friezen moat net sjoen wurde as in 
'"unmittelbar durchsetzbarer Anspruch", mar folle mear as in "Zielbestimmung" (Von 
Mutius, 1992: 29).S2 It ûnderskied tusken dy beide soe de Noard-Friezen al gau dúdlik 
wurde, doe't it gie om it - net slagge - kearen fan de besunigingsplannen fan de 
Bildungswissenschaftlichen Hochschule yn Flensburg mei it sunt 1987 oan dy hege-
skoalle ferbûne heechlearaarskip Frysk.5' Sa lang as de grûnwetstekst gjin neiere 
útwurking kriget yn de fierdere wetjouwing bliuwt ien en oar dochs foaral fersiersel. 

Op it mêd fan it Frysk yn it basisûnderwiis is de léste regeling it dekreet fan 17 
oktober 1947, feitlik in op 'e nij yn wurking kommen fan it ûnder de Nazytiid yn 
ûnbrûk rekke beslút fan 19 febrewaris 1925 fan it Prusysk regear yn Sleeswyk. dat seit 
gjin beswier tsjin omtinken foar it Frysk yn de oeren Dútsk op skoalle te hawwen 
(Steensen, 1993: 179).54 It dekreet fan minister Kuklinski beslút mei de opmerking dat 
it. sjoen it tekoart oan kwalifisearre learkrêften, net mooglik wêze sil om op alle plak
ken in Frysktalige learkrêft te hawwen. Om dat probleem yn de mjitte te kommen is it 
winsklik dat "jeder des Friesischen mächtige Lehrer zu seiner wöchentlichen Stun
denzahl zusätzlich 2-4 Stunden Friesisch in Nachbarschulen übernimmt. Die daraus 
erwachsenden Mehrkosten können auf Antrag von dem Volksbildungsministerium 
erstattet werden" (Hansen e.o., 1993: 225).55 Mei dy oplossing wienen en binne de 
problemen lykwols net foarby. It beslút fan Kuklinsky rikte dêrta ek net fier genôch 
(Steensen, 1995: 403). Tadsen (1997: 140) wiist bygelyks op de diskontinuïteit yn it 
Frysk ûnderwiis dy't alles te krijen hat mei de ôfhinklikens fan de persoanlike ynset 
fan ûnderwizers. Fan in beskate útwreiding fan it Frysk ûnderwiis kin earst yn 1976 
praat wurde. Dy útwreiding krige de fuotten better ûnder it gat doe't yn 1984 in 
Noard-Fries, Hark Martinen, yn Husum ta 'Schulrat' beneamd waard. Neffens eigen 
sizzen waard Martinen krekt as Fries beneamd om wat oan it Frysk ûnderwiis dwaan 
te kinnen.56 Op dit stuit binne 22 fan de 38 Noard-Fryske basisskoallen warber op it 
mêd fan it Noard-Frysk, sûnder dat dêr in soad fierdere regeljouwing oan te'n grûn-
slach leit. Sawat tûzen basisskoallebern krije tsjintwurdich Noard-Fryske les. It feit 
dat it Frysk jûn wurdt yn de losse en léste oeren, de saneamde 'Eckstunden', yn it 
tredde en fjirde jier fan de basisskoalle, betsjut ek dat alle muoite dien wurde moat om 
de learlingen ta it folgjen fan de lessen Frysk te motivearjen. Yn it fuortset ûnderwiis 
is it mooglik om op twa fan de seis Noard-Fryske gymnasiums en op trije middel-
skoallen Noard-Fryske les te folgjen (Walker, 1997: 9) . r 

De posysje fan it Noard-Frysk is yn it ûnderwiis, oars as de neamde tallen moog-
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oan it Sorbysk. Njonken ienris de moanne in healoere televyzje, betsjut dat yn de
tsjintwurdige opset wyks seis en in heal oere radio yn it Leechsorbysk.

4.2.1.4 Noard-Fryslän

Foar de posysje fan de ûnderskate Noard-Fryske dialekten is kêst 5 fan de Grûmvet
fan Sleeswyk-Holstein, sa't dy op 13 juny 1990 fêststeld waard, fan belang. Dat kêst
seit yn lid 1: "Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei: es entbindet
nicht von den allgemeinen staatsbürgerJichen Pflichten." It, yn ferliking mei de earde
re Grûnwet fan 1949 nije twadde lid, seit dêrnei: "Die kultureIIe Eigenständigkeit und
die politische Mitwirkung nationaler Minderheiten und Volksgruppen stehen unter
dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die nationale däni
sche Minderheit und die friesische Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und För
derung".'l Tt yn de Grûnwet neamen fan de Noard-Friezen moat net sjoen wurde as in
"unmittelbar durchsetzbarer Anspruch", mar folle mear as in "Zielbestimmung" (Von
.\1utius, 1992: 29).52 Tt ûnderskied tusken dy beide soe de Noard-Friezen al gau dûdlik
wurde, doe't it gie om it - net slagge - kearen fan de besunigingsplannen fan de
Bildungswissenschaftlichen Hochschule yn Flensburg mei it sûnt 1987 oan dy hege
skoalle ferbûne heechlearaarskip Frysk.'1 Sa lang as de grûnwetstekst gjin neiere
ûtwurking kriget yn de fierdere wetjouwing bliuwt ien en oar dochs foaral fersierse1.

Op it mêd fan it Frysk yn it basisûnderwiis is de lêste regeling it dekreet fan 17
oktober 1947, feitlik in op 'e nij yn wurking kommen fan it ûnder de Nazytiid yn
ûnbrûk rekke beslût fan 19 febrewaris 1925 fan it Prusysk regear yn Sleeswyk, dat seit
gjin beswier tsjin omtinken foar it Frysk yn de oeren Dûtsk op skoalle te hawwen
(Steensen, 1993: 179).'4 Tt dekreet fan minister Kuklinski beslût mei de opmerking dat
it sjoen it tekoart oan kwalifisearre learkrêften, net mooglik wêze sil om op alle plak
ken in Frysktalige learkrêft te hawwen. Om dat probleem yn de mjitte te kommen is it
winsklik dat "jeder des Friesischen mächtige Lehrer zu seiner wöchentlichen Stun
denzahl zusätzlich 2-4 Stunden Friesisch in Nachbarschulen übernimmt Die daraus
erwachsenden Mehrkosten können auf Antrag von dem Volksbildungsministerium
erstattet werden" (Hansen e.o., 1993: 225).JJ Mei dy oplossing wienen en binne de
problemen lykwols net foarby. ft beslût fan Kuklinsky rikte dêrta ek net tier genóch
(Steensen, 1995: 403). Tadsen (1997: 140) wiist bygelyks op de diskontinuïteit yn it
Frysk ûnderwiis dy't alles te krijen hat mei de ófhinklikens fan de persoanlike ynset
fan ûnderwizers. Fan in beskate ûtwreiding fan it Frysk ûnderwiis kin earst yn 1976
praat wurde. Dy ûtwreiding krige de fuotten better ûnder it gat doe't yn 1984 in
Noard-Fries, Hark Martinen, yn Husum ta 'Schulrat' beneamd waard. Neffens eigen
sizzen waard Martinen krekt as Fries beneamd om wat oan it Frysk ûnderwiis dwaan
te kinnen.'6 Op dit stuit binne 22 fan de 38 Noard-Fryske basisskoallen warber op it
mêd fan it Noard-Frysk, sûnder dat dêr in soad tierdere regeljouwing oan te'n grûn
slach leit Sawat tûzen basisskoallebern krije tsjintwurdich Noard-Fryske les. It feit
dat it Frysk jûn wurdt yn de losse en lêste oeren, de saneamde 'Eckstunden', yn it
tredde en fjirde jier fan de basisskoalle, betsjut ek dat alle muoite dien wurde moat om
de learlingen ta it folgjen fan de lessen Frysk te motivearjen. Yn it fuortset ûnderwiis
is it mooglik om op twa fan de seis Noard-Fryske gymnasiums en op trije middel
skoallen Noard-Fryske les te folgjen (Walker, 1997: 9)."

De posysje fan it Noard-Frysk is yn it ûnderwiis, oars as de neamde tallen moog-
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lik tinken dogge, swak te neamen.Yn it fuortset ûnderwiis bestiet amper noch gelegenheid 
om wat oan it Noard-Frysk te dwaan (Martinen, 1990: 41-42)/s En dat hâldt ek yn dat it yn 
de macht krijen fan it Noard-Frysk mei de hjoeddeiske ynspannings net berikt wurdt. 

Op it mêd fan de twataligens fan plaknammebuorden liket wat romte te kommen. It 
Noard-Fryske stribjen ta twatalige buorden is jierrenlang troch it Bundesverkehrsminis
terium ôfdien mei ûnder mear te wizen op de mooglike gefaren fan twatalige buorden 
foar de ferkearsfeiligens/9 De Sleeswyk-Holsteinske ferkearsminister hat lykwols 
gebrûk makke fan de yn § 46 fan de Straßenverkehrsordnung beane mooglikheid om 
útsûnderings ta te stean en hat by beslút fan 20 augustus 1997 it pleatsen fan twatalige 
plaknammebuorden mooglik makke.60 

Yn de media nimt it Noard-Frysk net in grut plak yn. It langjierrich stribjen fan it 
Nordfriisk Instituut om in plakje foar it Frysk op de radio te krijen hat lang om let net 
mear oplevere as likernôch ienris wyks trije minuten.61 Njonken dy /VÛK-útstjoering 
bringt de kommersjele stjoerder Radio Schleswig-Holstein ienris it fearnsjier in oere yn 
it Noard-Frysk (Bericht, 1996: 48). Sjoen de omfang fan it sprutsen wurd yn dy útstjoe-
rings hoecht der neat foar it behâlden fan de taal fan ferwachte te wurden. Oan it Noard-
Frysk yn de omrop lizze gjin wetlike regelingen te'n grûnslach. 

4.2.1.5 ItSealterlân 

Der bestiet gjin regeljouwing foar it Sealter-Frysk. It oerheidsbelied oangeande it 
Sealter-Frysk hat it merkteken fan in folsleine negaasje.6: 

Los fan it belied, mar troch de ynset fan beskate persoanen, wurde op de basis-
skoallen fan Ramsloh, Scharrel en Strücklingen Sealter-Fryske lessen oanbean yn de 
tredde en de fjirde klassen (Fort, 1996: 46). Lykas ik hjirfoar al oantsjutten ha, krije op 
dit stuit sa'n 180 bern op fakultative grûnslach Sealter-Frysk-ûnderwiis. Boppedat 
krije sa'n 130 beukers it Sealter-Frysk op de fjouwer beukerskoallen yn it Sealterlân. 

4.2.2 Wexterlauwersk Fryslân 

HoewoFt it net myn doel is, lykas ik hjirfoar oanjûn ha, om in oersjoch te jaan fan de 
ûntwikkeling fan de regeljouwing oangeande it Frysk troch de ieuwen hinne, wol ik 
dochs net neilitte it begjin fan dy regeljouwing te neamen. Dat begjin leit net by it fer-
lies fan de Fryske frijens yn 1498 en dêrmei de ein fan it Frysk as amtlike taal (Vries, 
1993: 1-2), mar earst by in Keninklik Beslút fan 4 juny 1830 dat it brûken fan it 
Nederlânsk as amtlike en rjochtstaal yn ûnder mear Fryslân regelet.63 

De foar it Frysk positivere regeljouwing begjint earst yn 1937 as de Leger Under-
wiiswet wizige wurdt (Stb., 1937: 323). Kêst 2 fan dy wet waard oanfolle mei de folg-
jende bepaling: ''Daar waar naast de Nederlandsche taal een streektaal in levend 
gebruik is, kan onder lezen en Nederlandsche taal eenige kennis van die streektaal 
begrepen zijn". Troch oer streektaal te praten wurdt in útsûnderingsbepaling foar it 
Frysk omsyld en it hiele lân dutsen. Dat dêrnei allinne it Frysk fan it nije artikel 
gebrûk makke hat, feroaret dêr neat oan. Dat earste, tige beheinde begjin soe, earst nei 
it ûntstean fan wat de Friese Kwestie «eamd wurdt, folge wurde troch wetlike regelin
gen foar it Frysk yn it ûnderwiis en it rjochtsferkear yn resp. 1955 en 1956. 

Earst yn 1974 krige dy regeljouwing in ferfolch, nei't de Twadde Keamer yn syn 
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lik tinken dogge, swak te neamen.Yn it fuortset ûnderwiis bestiet amper noch gelegenheid
om wat oan it Noard-Frysk te dwaan (Martinen, 1990: 41-42). En dat hàldt ek yn dat it yn
de macht krijen fan it Noard-Frysk mei de hjoeddeiske ynspannings net berikt wurdt.

Op it mêd fan de twataligens fan plaknammebuorden liket wat romte te kommen. It
Noard-Fryske stribjen ta twatalige buorden is jierrenlang troch it Bundesverkehrsminis
teriUll1 afdien mei ûnder mear te wizen op de mooglike gefaren fan twatalige buorden
foar de ferkearsfeiligens.'9 De Sieeswyk-Holsteinske ferkearsminister hat Iykwols
gebTÛk makke fan de yn § 46 fan de Straj3enverkehrsordnung beane mooglikheid om
utsûnderings ta te stean en hat by beslut fan 20 augustus 1997 it pleatsen fan twatalige
plaknammebuorden mooglik makke.""

Yn de media nimt it Noard-Frysk net in grut plak yn. Ir langjierrich stribjen fan it
Nordfriisk Instituut om in plakje foar it Frysk op de radio te krijen hat lang om let net
mear oplevere as likemach ienris wyks trije minuten. 61 Njonken dy NDR-utstjoering
bringt de kommersjele stjoerder Radio Schles,vig-Holstein ienris it fearnsjier in oere yn
it Noard-Frysk (Bericht, 1996: 48). Sjoen de omfang fan it sprutsen wurd yn dy utstjoe
rings hoecht der neat foar it behàlden fan de taal fan ferwachte te wurden. Oan it Noard
Frysk yn de omrop lizze gjin wetlike regelingen te'n gTÛnslach.

4.2.1.5 lt Sealterlan

Der bestiet gjin regeljouwing foar it Sealter-Frysk. Ir oerheidsbelied oangeande it
Sealter-Frysk hat it merkteken fan in folsleine negaasje.

Los fan it belied, mar troch de ynset fan beskate persoanen, wurde op de basis
skoallen fan RamsIoh, Scharrel en Strücklingen Sealter-Fryske lessen oanbean yn de
tredde en de fjirde klassen (Fort, 1996: 46). Lykas ik hjirfoar al oantsjutten ha, krije op
dit stuit sa'n 180 bern op fakultative grûnslach Sealter-Frysk-ûnderwiis. Boppedat
krije sa'n 130 beukers it Sealter-Frysk op de fjouwer beukerskoallen yn it Sealterlàn.

4.2.2 Westerlauwersk Fryslan

Hoewol't it net myn doel is, Iykas ik hjirfoar oanjûn ha, om in oersjoch te jaan fan de
ûntwikkeling fan de regeljouwing oangeande it Frysk troch de ieuwen hinne, wol ik
dochs net neilitte it begjin fan dy regeljouwing te neamen. Dat begjin leit net by it fer
lies fan de Fryske frijens yn 1498 en dêrmei de ein fan it Frysk as amtlike taal (Vries,
1993: 1-2), mar earst by in Keninklik Beslut fan 4 juny 1830 dat it brûken fan it
Nederlansk as amtlike en rjochtstaal yn ûnder mear Fryslan regelet."'

De foar it Frysk positivere regeljouwing begjint earst yn 1937 as de Leger Under
wiinvet wizige wurdt (Stb., 1937: 323). Kêst 2 fan dy wet waard oanfolle mei de folg
jende bepaling: "Daar waar naast de Nederlandsche taal een streektaal in levend
gebruik is, kan onder lezen en Nederlandsche taal eenige kennis van die streektaal
begrepen zijn". Troch oer streektaal te praten wurdt in utsûnderingsbepaling foar it
Frysk omsyld en it hiele lan dutsen. Dat dêrnei allinne it Frysk fan it nije artikel
gebrûk makke hat, feroaret dêr neat oan. Dat earste, tige beheinde begjin soe, earst nei
it ûntstean fan wat de Friese Kwestie neamd wurdt, folge wurde troch wetlike regelin
gen foar it Frysk yn it ûnderwiis en it ljochtsferkear yn resp. 1955 en 1956.

Earst yn 1974 krige dy regeljouwing in ferfolch, nei't de Twadde Keamer yn syn
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debat oer it yn 1970 ferskynde rapport fan de Commissie Friese-Taalpolitiek in moasje 
oannaam dy't it regear útnoege om mear mooglikheden foar de Fryske taal en kultuer te 
skeppen. ûnder mear troch it feroarjen fan de ûnderwiiswetjouwing (Van Rijn/Sieben, 
1991: 122). Doe waard de wet sa wizige dat it Frysk mei yngong fan 1 augustus 1980 as 
learfak yn Fryslân ferplichte waard. Yn de kêsten 9.4 en 9.8 fan de op 2 july 1981 yn wur-
king kommen Wet op it basisûnderwiis wurdt oanjûn dat yn de provinsje Fryslân ûnder-
wiis yn de Fryske taal jûn wurdt, útsein as Deputearre Steaten op fersyk fan it foechhaw-
wend gesach frijstelling fan dy ferplichting jouwe. Fierders kin op dy plakken dêr't it 
Frysk (of in oare streektaal) yn libben gebrûk is, it Frysk as fiertaai brûkt wurde.64 

De letter ferskate kearen wizige Wet op het voortgezet onderwijs (1963) regelet yn 
kêst 11 dat oer de fakken en de kearndoelen fan de basisfoarming giet, dat ûnder de 
Nederlânske taal ek de Fryske taal ferstien wurde kin. Op de skoallen yn de provinsje 
Fryslân omfiemet de basisfoarming yn it fuortset ûnderwiis teffens ûnderwiis yn de 
Fryske taal, útsein as de ynspekteur op fersyk fan it foechhawwend gesach hielendal 
of foar in part frij stelling ferlient. 

Foar it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik ferkear is de Wet fan 4 maaie 1995, 
'houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming 
van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer' fan belang. 
Dy wet leit yn kêst 2:6 foar it earst de deistige taalpraktyk fan de Nederlânske oerheid 
wetlik fêst.65 As algemiene regel seit de wet dat bestjoersorganen en de ûnder har fer-
antwurdlikens arbeidzjende persoanen de Nederlânske taal brûke, útsein as by wetlik 
foarskrift oars bepaald is. Dy léste mooglikheid wurdt dêrnei foar it Frysk brûkt. En 
lykas faker it gefal is, freget de útsûndering hiel wat mear wurden as de haadregel, 
lykas bliken docht út it tal kêsten: 2:7 oant en mei 2:12 regelje it plak fan it Frysk. De 
regeling hâldt yn dat op in tal útsûnderings nei, binnen de provinsje Fryslân altiten it 
Frysk brûkt wurde mei, sawol foar it oanbelangjende bestjoersorgaan oer, of troch dat 
bestjoersorgaan. Dy regeling jildt foar álle bestjoersorganen: de Provinsje, de 
gemeenten, wetterskippen, mienskiplike regelingen en ek de yn Fryslân festige 
dekonsintrearre rykstsjinsten. De wet makket in ûnderskied tusken mûnling en skrift-
lik kontakt fan de boarger mei it bestjoersorgaan, it mûnling kontakt fan it bestjoersor
gaan mei de boarger, it skriftlik kontakt fan it bestjoersorgaan mei de boarger en it 
Frysk yn fertsjintwurdigjende organen. Oangeande de wurking fan de wet kin sein 
wurde dat dy yn it foarste plak fan de taalbewustens en taalfeardigens fan de boarger 
ôfhinget. De bestjoersorganen hawwe de mooglikheid om oan it brûken fan it Frysk te 
umkommen, as dat brûken liede soe ta in 'onevenredige belasting van het bestuurlijk 
verkeer' of 'een onbevredigend verloop van het mondelinge verkeer'. De mei mearta-
ligens gearhingjende kosten kinne it brûken ek behinderje. Sa moatte stikken dy't ek 
foar bestjoersorganen buten Fryslân ornearre binne of dy't algemien ferbinende 
foarskriften of beliedsregels ynhâlde, ek yn it Nederlânsk opsteld wurde, wylst foar in 
frege oersetting fan in Frysktalich stik in fergoeding frege wurde kin. Dat léste jildt 
net foar gearkomsteferslaggen fan fertsjintwurdigjende organen of in beslút of oare 
hanneling dêr't de freger streekrjocht belanghawwende is. Kêst 2:12 seit ta beslút dat 
elkenien yn gearkomsten fan yn Fryslân festige fertsjintwurdigjende organen it Frysk 
brûke kin. Dat wat yn it Frysk sein wurdt, wurdt ek yn it Frysk notulearre. 

Noch foardat de kwestje fan de nammejouwing regele wie, hie Akkrum yn 1946 
de primeur fan in Frysktalige strjittenamme, wylst fjouwer jier letter Nij Beets as ear-
ste doarp yn Fryslân in Frysktalige namme krige.66 Yn it kabinetsstânpunt fan 9 desim-
ber 1953 seit it regear it brûken fan allinne Fryske of fan Fryske èn Nederlânske plak-
en strjittenammen ta it foech fan de gemeente te rekkenjen, mar heakke dêroan ta dat 
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debat oer it yn 1970 ferskynde rapport fan de Commissie Friese-Taalpolitiek in moasje
oannaam dy't it regear ûtnoege om mear mooglikheden foar de Fryske taal en kultuer te
skeppen, ûnder mear troch it feroarjen fan de ûnderwiiswetjouwing (Van RijnJSieben,
1991: 122). Doe waard de wet sa wizige dat it Frysk mei yngong fan 1 augustus 1980 as
learfak yn Fryslàn ferplichte waard. Yn de kêsten 9.4 en 9.8 fan de op 2 july 1981 yn wur
king kommen Wet op it basisûnderwiis wurdt oanjûn dat yn de provinsje Fryslàn ûnder
wiis yn de Fryske taal jûn wurdt, ûtsein as Deputearre Steaten op fersyk fan it foechhaw
wend gesach frijstelling fan dy ferplichting jouwe. Fierders kin op dy plakken dêr't it
Frysk (of in oare streektaal) yn libben gebrûk is, it Frysk as tiertaal brûkt wurde.6

"

De letter ferskate kearen wizige Wet op het voortgezet ondeDvijs (1963) regelet yn
kêst 11 dat oer de fakken en de kearndoelen fan de basisfoarming giet, dat ûnder de
Nederlànske taal ek de Fryske taal ferstien wurde kin. Op de skoallen yn de provinsje
Fryslàn omtiemet de basisfoarming yn it fuortset ûnderwiis teffens ûnderwiis yn de
Fryske taal, ûtsein as de ynspekteur op fersyk fan it foechhawwend gesach hielenda1
offoar in part frijstelling ferlient.

Foar it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik ferkear is de Wet fan 4 maaie 1995,
'houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming
van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer' fan belang.
Dy wet leit yn kêst 2:6 foar it earst de deistige taalpraktyk fan de Nederlànske oerheid
wetlik fêst. 6

' As algemiene regel seit de wet dat bestjoersorganen en de ûnder har fer
antwurdlikens arbeidzjende persoanen de Nederlànske taal brûke, ûtsein as by wetlik
foarskrift oars bepaald is. Dy lêste mooglikheid wurdt dêrnei foar it Frysk brûkt. En
lykas faker it gefal is, freget de ûtsûndering hiel wat mear wurden as de haadregel,
lykas bliken docht ût it tal kêsten: 2:7 oant en mei 2: 12 regelje it plak fan it Frysk. De
regeling hàldt yn dat op in tal ûtsûnderings nei, binnen de provinsje Fryslàn altiten it
Frysk brûkt wurde mei, sawol foar it oanbelangjende bestjoersorgaan oer, of troch dat
bestjoersorgaan. Dy regeling jildt foar àlle bestjoersorganen: de Provinsje, de
gemeenten, wetterskippen, mienskiplike regelingen en ek de yn Fryslàn fêstige
dekonsintrearre rykstsjinsten. De wet makket in ûnderskied tusken mûnling en skrift
lik kontakt fan de boarger mei it bestjoersorgaan, it mûnling kontakt fan it bestjoersor
gaan mei de boarger, it skriftlik kontakt fan it bestjoersorgaan mei de boarger en it
Frysk yn fertsjintwurdigjende organen. Oangeande de wurking fan de wet kin sein
wurde dat dy yn it foarste plak fan de taalbewustens en taalfeardigens fan de boarger
ófhinget. De bestjoersorganen hawwe de mooglikheid om oan it brûken fan it Frysk te
ûntkommen, as dat brûken liede soe ta in 'onevenredige belasting van het bestuurlijk
verkeer' of 'een onbevredigend verloop van het mondelinge verkeer' . De mei mearta
ligens gearhingjende kosten kinne it brûken ek behinderje. Sa moatte stikken dy't ek
foar bestjoersorganen bûten Fryslàn omearre binne of dy't algemien ferbinende
foarskriften of beliedsregels ynhàlde, ek yn it Nederlànsk opsteld wurde, wylst foar in
frege oersetting fan in Frysktalich stik in fergoeding frege wurde kin. Dat lêste jildt
net foar gearkomsteferslaggen fan fertsjintwurdigjende organen of in beslût of oare
hanneling dêr't de freger streekrjocht belanghawwende is. Kêst 2: 12 seit ta beslût dat
elkenien yn gearkomsten fan yn Fryslàn fêstige fertsjintwurdigjende organen it Frysk
brûke kin. Dat wat yn it Frysk sein wurdt, wurdt ek yn it Frysk notulearre.

Noch foardat de kwestje fan de nammejouwing regele wie, hie Akkrum yn 1946
de primeur fan in Frysktalige strjittenamme, wylst fjouwer jier letter Nij Beets as ear
ste doarp yn Fryslàn in Frysktalige namme krige."'Yn it kabinetsstànpunt fan 9 desim
ber 1953 seit it regear it brûken fan allinne Fryske of fan Fryske èn Nederlànske plak
en strjittenammen ta it foech fan de gemeente te rekkenjen, mar heakke dêroan ta dat
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de rykstsjinsten. de PTT en it spoar allinne de Nederlânsktalige nammen brûke meie. 
De namme fan de gemeente of de provinsje wie doe noch in ferantwurdlikens fan de 
wetjouwer, mar heart tsjintwurdich ta it foech fan dy oerheden sels.6" Fan de Fryske 
gemeenten naam de gemeente Tytsjerksteradiel yn 1986 as earste it beslút om de 
gemeentenamme en de doarps- en strjittenammen te ferfryskjen.68 Dat útstel hie direkt 
te krijen mei in earder brief fan de ANWB dat mei it each op it setten fan hânwizers en it 
útjaan fan geografyske kaarten oan de Provinsje frege hie om dúdlik te meitsjen hok-
foar skriuwwize en stavering fan plak- en strjittenammen oanholden wurde moast. It 
beslút fan Tytsjerksteradiel om plak- en strjittenammen te ferfryskjen soe hiel wat 
emoasje losmeitsje, mar lang om let dochs útfierd wurde.69 

It plak fan it Frysk yn it rjochtsferkear is hiel wat earder wetlik regele as dat binnen 
it bestjoerlik ferkear. De Wet fan 11 maaie 1956 oangeande it Frysk yn it rjochts
ferkear regelet en beheint yn it foarste plak it mûnling brûken fan it Frysk ta rjochtssa-
ken yn Fryslân.™ Dêrnjonken regelet dy wet dat yn it Frysk stelde akten in Nederlânsk
talige oersetting nedich hawwe. Dy wet waard wizige by Wet fan 14 septimber 1995/' 

Njonken ûnderwiis en offisjeel ferkear foarmje de media in tredde foar de takomst 
fan de regionale talen wichtich rnêd, dat yn Nederlân wetlik regele wurdt yn de Media
wet fan 1987, sûnt dat jier al tal fan kearen wizige. De kêsten 30, 42. 43, 51, 64, 111 en 
166 fan de Mediawet regelje de foar it Frysk wichtige lokale en regionale media. De te 
brûken taal komt lykwols net oan de oarder. Yn yndirekte sin is dat mooglik wol it 
gefal, om't sawol in lokale as in regionale omrop har stjoertiid neffens kêst 51 foar op 
syn minst de helte fan de tiid brûke moat foar programs mei in ynformatyf, kultureel en 
edukatyf karakter, dy't yn it bysûnder te krijen hawwe mei de gemeente, respektivelik 
de provinsje, dêr't it program foar ornearre is. Dy formulearring liedt yn elts gefal ta 
twa konklúzjes: soe de taalpraktyk fan de stichting Omrop Fryslân of dy fan ien fan de 
op dit stuit 20 lokale omroppen yn de provinsje, ûnfoldwaande romte oan it Frysk jaan, 
dan kin dêr mei ferwizing nei kêst 51 beswier tsjin makke wurde. De twadde konklúzje 
is dat it taalbelied fan de omrop foar it gratste part autonoom belied is. 

4.3 De relaasje tusken taalgroep en oerheid 

4.3.1 De Oberlausitz 

Yn de Oberlausitz hawwe de Sorben oant no ta net de beskikking oer in fest ramt foar 
oerlis en beried mei de lânsoerheid. Dêr liket lykwols feroaring yn te kommen no't de 
ûntwerp-Sorben-wet fan 22 septimber 1997 yn § 6 in Rat für sorbische Angelegenhei
ten mooglik makket. De Ried sil út fiif Sorben bestean dy't op útstel fan de Sorbyske 
ferienings foar ien sittingsperioade troch de Lândei fan Saksen keazen wurde, sil de 
Lândei riejaan oer alle mei de rjochten fan de Sorben gearhingjende oangelegenheden. 
Dêrmei wurdt it Brandenburchske foarbyld folge, dêr't in soartgelikens orgaan bestiet. 

4.3.2 De Niederlausitz 

It lân Brandenburch hat yn § 5 fan de Sorben-wet in Rat für sorbische (wendische) 
Angelegenheiten mooglik makke dy't, feitlik by it missen fan in eigen politike fer-
tsjintwurdiging, it dielnimmen fan de Sorben oan it parlemintêre bedriuw stal jout. De 
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de rykstsjinsten, de PTT en it spoar allinne de Nederlánsktalige nammen brûke meie.
De namme fan de gemeente of de provinsje wie doe noch in ferantwurdlikens fan de
wetjouwer, mar heart tsjintwurdich ta it foech fan dy oerheden seIs. Fan de Fryske
gemeenten naam de gemeente Tytsjerksteradiel yn 1986 as earste it beslût om de
gemeentenamme en de doarps- en strjittenammen te ferfryskjen. 6S Dat ûtstel hie direkt
te krijen mei in earder brief fan de ANWB dat mei it each op it setten fan hánwizers en it
ûtjaan fan geografyske kaarten oan de Provinsje frege hie om dûdlik te meitsjen hok
foar skriuwwize en stavering fan plak- en strjittenammen oanholden wurde moast. It
beslût fan Tytsjerksteradiel om plak- en strjittenammen te ferfryskjen soe hiel wat
emoasje losmeitsje, mar lang om let dochs ûtfierd wurde.

It plak fan it Frysk yn it rjochtsferkear is hiel wat earder wetlik regele as dat binnen
it bestjoerlik ferkear. De Wet fan 1 J maaie 1956 oangeande it Frysk yn it Ijochts
ferkear regelet en beheint yn it foarste plak it mûnling brûken fan it Frysk ta l]ochtssa
ken yn Fryslán. 71J Dêrnjonken regelet dy wet dat yn it Frysk stelde akten in Nederlánsk
talige oersetting nedich hawwe. Dy wet waard wizige by Wetfan 14 septimber 1995. 71

Njonken ûnderwiis en offisjeel ferkear foarmje de media in tredde foar de takomst
fan de regionale talen wichtich mêd, dat yn Nederlàn wetlik regele wurdt yn de Media
wet fan 1987, sûnt dat jier al tal fan kearen wizige. De kêsten 30, 42, 43, 51,64, III en
166 fan de Mediawet regelje de foar it Frysk wichtige lokale en regionale media. De te
brûken taal komt Iykwols net oan de oarder. Yn yndirekte sin is dat mooglik wol it
gefal, om't sawol in lokale as in regionale omrop har stjoertiid neffens kêst 51 foar op
syn minst de helte fan de tiid brûke moat foar programs mei in ynformatyf, kultureel en
edukatyf karakter, dy't yn it bysûnder te krijen hawwe mei de gemeente, respektivelik
de provinsje, dêr't it program foar ornearre is. Dy formulearring liedt yn elts gefal ta
twa konklûzjes: soe de taalpraktyk fan de stichting Omrop Fryslán of dy fan ien fan de
op dit stuit 20 lokale omroppen yn de provinsje, ûnfoldwaande romte oan it Fryskjaan,
dan kin dêr mei ferwizing nei kêst 51 beswier tsjin makke wurde. De twadde konklûzje
is dat it taalbelied fan de omrop foar it grutste part autonoom belied is.

4.3 De relaasje tusken taalgroep en oerheid

4.3.1 De Oberlausitz

Yn de Oberlausitz hawwe de Sorben oant no ta net de beskikking oer in fêst ramt foar
oerlis en beried mei de lánsoerheid. Dêr liket Iykwols feroaring yn te kommen no't de
ûntwerp-Sorben-wet fan 22 septimber 1997 yn § 6 in Ratfiir sorbische Angelegenhei
ten mooglik makket. De Ried si! ût fiif Sorben bestean dy't op ûtstel fan de Sorbyske
ferienings foar ien sittingsperioade troch de Lándei fan Saksen keazen wurde, si! de
Lándei riejaan oer alle mei de rjochten fan de Sorben gearhingjende oangelegenheden.
Dêrmei wurdt it Brandenburchske foarbyld folge, dêr't in soartgelikens orgaan bestiet.

4.3.2 De Niederlausitz

It lan Brandenburch hat yn § 5 fan de Sorben-wet in Rat fiir sorbische (wendischej
Angelegenheiten mooglik makke dy't, feitlik by it missen fan in eigen politike fer
tsjintwurdiging, it dielnimmen fan de Sorben oan it parlemintêre bedriuw stal jout. De
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Ried telt fiif leden dy't op foardracht fan de Sorbyske organisaasjes foar ien sittings-
termyn troch de Lândei keazen wurde. It orgaan kaam der op útstel fan de Domowina 
dy't de Lândeiferkiezings fan 1990 oangrepen hie om omtinken te freegjen foar it 
belang fan in politike fertsjintwurdiging fan de Sorben. De Ried hat ta taak om by alle 
oan de oarder kommende ûnderwerpen dy't te krijen hawwe mei de rjochten fan de 
Sorben, de belangen fan de Sorben te garandearjen. Neffens ynformaasje fan ien fan 
de leden fan de Ried makket de keazen opset yn it foarste plak de ynformaasjekleau 
tusken lânsregear en Sorben hiel wat lytser."7 Alle parlemintêre stikken passeare ek de 
Ried. Yn it twadde plak hawwe de Sorben op dizze wize in bliuwend ynstrumint om it 
lânsbelied op mooglike gefolgen foar it Sorbysk te hifkjen. 

De Sorben-wet ken yn § 6 in twadde ynstrumint om it oerheidsomtinken foar it 
Sorbysk te ynstitúsjonalisearjen. Derby giet it om de 'Beauftragte für Angelegenhei
ten der Sorben' by it lokaal bestjoer: Ämtern, amtsfrije steden, lândistrikten en 
gemeenten. Sa'n funksjonaris f e rtsj in würdiget de belangen fan de Sorbyske ynwen-
ners. Hy is de oansprekpartner foar de Sorben en moat it goed meielkoar libjen fan de 
Sorbyske en de net-Sorbyske befolking befoarderje. Oan de winsk fan Sorbyske kant 
om nei it foarbyid fan Sleeswyk-Holstein ek in Beauftragten des Ministerpräsidenten 
für sorbische Angelegenheiten mooglik te meitsjen. waard yn de wet fan 1994 net yn 
de mjitte kommen (Pastor, 1997: 106-107). 

4.3.3 Noard-Fryslân 

Op 7 septimber 1988 naam de Sleeswyk-Holsteinske Lândei op útstel fan syn lid 
Karl-Otto Meyer it beslút om in Gremium für Fragen der friesischen Bevölkerungs
gruppe im Lande Schleswig-Holstein yn te stellen.7' Dat barde neidat de Lândei op 4 
juny 1987 debatteard hie oer it earste Minderheitenbericht fan it lânsregear, dat njon-
ken it omtinken foar de Ontwikkeling fan de Deensktalige minderheid yn Súd-
Sleeswyk en de Dútsktalige minderheid yn Noard-Sleeswyk, foar it earst omtinken 
joech oan de taal en kultuer fan de Noard-Friezen (Steensen. 1995: 402). De nije 
ynstitúsje krige as taak mei om alle fragen dy't mei de Noard-Fryske befolkingsgroep 
te krijen hawwe, te besprekken, mei as doel de Fryske taal, foarming (Bildung) en kul
tuer yn stân te halden en te stypjen. Mei it Gremium hawwe de Noard-Friezen de 
mooglikheid krigen om harren winsken en easken direkt oan de lânspolityk foar te liz-
zen, sa't it Minderheitenbericht oer 1988-1992 seit.74 It Gremium bestiet út de foarsit-
ter fan de Sleeswyk-Holsteinske Lândei dy't foarsitter is, in fertsj int würdiger fan elke 
yn de Lândei sittende fraksje, de leden fan de Dútske Bûnsdei, dy't komme út Noard-
Fryslân, de folmacht fan it lânsregear foar kwestjes oangeande de grinsregio, in fer-
tsjintwurdiger fan it Ministearje fan Kultuer en fjouwer fertsjintwurdigers fan de 
Noard-Friezen, beneamd troch de, dêrmei wat posysje oanbelanget, fersterke Noard-
Fryske seksje fan de Fryske Rie. 

Mei de ynstitúsjonalisearring fan de relaasje tusken de Noard-Friezen en it lân 
Sleeswyk-Holstein yn de foarm fan it Gremium, hawwe de Noard-Friezen in duorjen-
de tagong ta de lânspolityk krigen, dy't troch de posysje fan de foarsitter net folie lich
te doarren tsjinkomt. Dat is noch wat oars as dat alle winsken en easken yn ien kear 
ferfolle wurde. Sa is it mei troch it Gremium stipe stribjen om yn de nije Dútske Grûn-
wet fan 1994 in kêst 20b oangeande de minderheden op te nimmen net slagge, likemin 
as it besykjen om mei de, nei Sorbysk foarbyid, nommen foarstap ta in Stiftung für 
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Ried telt fiif leden dy't op foardracht fan de Sorbyske organisaasjes foar ien sittings
termyn troch de Landei keazen wurde. It orgaan kaam der op ûtstel fan de Domowina
dy't de Landeiferkiezings fan 1990 oangrepen hie om omtinken te freegjen foar it
belang fan in politike fertsjintwurdiging fan de Sorben. De Ried hat ta taak om by alle
oan de oarder kommende ûnderwerpen dy't te krijen hawwe mei de rjochten fan de
Sorben, de belangen fan de Sorben te garandearjen. Neffens ynformaasje fan ien fan
de leden fan de Ried makket de keazen opset yn it foarste plak de ynformaasjekleau
tusken lánsregear en Sorben hiel wat lytser."2 Alle parlemintêre stikken passeare ek de
Ried. Yn it twadde plak hawwe de Sorben op dizze wize in bliuwend ynstrumint om it
lansbelied op mooglike gefolgen foar it Sorbysk te hifkjen.

De Sorben-wet ken yn § 6 in twadde ynstrumint om it oerheidsomtinken foar it
Sorbysk te ynstitûsjonalisearjen. Dêrby giet it om de 'Beauftragte für Angelegenhei
ten der Sorben' by it lokaal bestjoer: Ämtem, amtsfrije stêden, landistrikten en
gemeenten. Sa'n funksjonaris fertsjinwurdiget de belangen fan de Sorbyske ynwen
ners. Hy is de oansprekpartner foar de Sorben en moat it goed meielkoar libjen fan de
Sorbyske en de net-Sorbyske befolking befoarderje. aan de winsk fan Sorbyske kant
om nei it foarbyld fan Sleeswyk-Holstein ek in Beauftragten des Ministerpräsidenten
für sorbische Angelegenheiten mooglik te meitsjen, waard yn de wet fan 1994 net yn
de mjitte kommen (Pastor, 1997: 106-107).

4.3.3 Noard-Fryslan

op 7 septimber 1988 naam de Sieeswyk-Holsteinske Landei op ûtstel fan syn lid
Karl-Otto Meyer it beslût om in Gremiumfiir Fragen derfriesischen Bevölkerungs
gruppe im Lande Schleswig-Holstein yn te stellen." Dat barde neidat de Landei op 4
juny 1987 debatteard hie oer it earste Minderheitenbericht fan it lansregear, dat njon
ken it omtinken foar de ûntwikkeling fan de Deensktalige minderheid yn Sûd
Sleeswyk en de Dûtsktalige minderheid yn Noard-Sleeswyk, foar it earst omtinken
joech oan de taal en kultuer fan de Noard-Friezen (Steensen, 1995: 402). De nije
ynstitûsje krige as taak mei om alle fragen dy't mei de Noard-Fryske befolkingsgroep
te krijen hawwe, te besprekken, mei as doel de Fryske taal, foarming (Bildung) en kul
tuer yn stan te halden en te stypjen. Mei it Gremium hawwe de Noard-Friezen de
mooglikheid krigen om harren winsken en easken direkt oan de lanspolityk foar te liz
zen. sa't it Minderheitenbericht oer 1988-1992 seit,'· It Gremium bestiet ût de foarsit
ter fan de Sleeswyk-Holsteinske Landei dy't foarsitter is, in fertsjintwurdiger fan elke
yn de Landei sittende fraksje, de leden fan de Dûtske Bûnsdei, dy"t komme ût Noard
Fryslan, de folmacht fan it lansregear foar kwestjes oangeande de grinsregio, in fer
tsjintwurdiger fan it Ministearje fan Kultuer en fjouwer fertsjintwurdigers fan de
Noard-Friezen, beneamd troch de, dêrmei wat posysje oanbelanget, fersterke Noard
Fryske seksje fan de Fryske Rie.

Mei de ynstitûsjonalisearring fan de relaasje tusken de Noard-Friezen en it lan
Sleeswyk-Holstein yn de foarm fan it Gremium, hawwe de Noard-Friezen in duorjen
de tagong ta de lanspolityk krigen, dy't troch de posysje fan de foarsitter net folie tich
te doarren tsjinkomt. Dat is noch wat oars as dat alle winsken en easken yn ien kear
ferfolle wurde. Sa is it mei troch it Gremium stipe stribjen om yn de nije Dûtske Grûn
wet fan 1994 in kêst 20b oangeande de minderheden op te nimmen net slagge, likemin
as it besykjen om mei de, nei Sorbysk foarbyld, nommen foarstap ta in StiftUllg fiir
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das friesische Volk, Bonn oan de Noard-Fryske taal en kultuerûntwikkeling duorjend 
meibetelje te litten. It is al slagge om mei help fan ynsidintele finansjele stipe fan 
Bonn it foarbyldprojekt Erwerb friesischer Sprachkompetenz innerhalb und außer
halb der Schule /rochgong fine te litten.75 

Njonken it Gremium spilet de troch de Minister-Presidint fan Sleeswyk-Holstein 
yn 1988 ynstelde funksje fan Grenzland- und Minderheitenbeauftragte ek in wichtige 
rol as it om de relaasje tusken taaiminderheid en oerheid giet/6 As direkte fertsjint-
wurdiger fan de Minister-Presidint is de honorêre funksjonaris ferantwurdlik foar it 
riejaan oan de Minister-Presidint oer alle saken oangeande de Deensktalige minder
heid yn Sleeswyk, de Dútsktalige minderheid yn Noard-Sleeswyk en de Noard-Frie-
zen, boppedat ûnderhâldt hy de kontakten mei de oanbelangjende organisaasjes. Yn it 
Minderheitenbericht (1996: 38) wurdt hy advokaat, petearpartner en partner fan de 
minderheden neamd. Oant no ta hat de ferfolling fan dy funksje troch in âld-politikus 
mei in heech oansjen grif ta de relevânsje fan it amt bydroegen.77 

Los fan boppesteande beide ynstitúsjes neam ik foar de folsleinens it bestean fan it 
Südschleswigsche Wählerverband /SSW de politike fertsjintwurdiging fan de Deensk 
oriïntearre befolking dy't harsels ek as fertsjintwurdichster fan de Noard-Fryske min
derheid sjocht.78 De SSW is op dit stuit mei twa sitten yn de Lândei fan Sleeswyk-Hol
stein fertsjintwurdige en fierders yn tal fan rieden fan gemeenten, steden en distrikten 
yn Sleeswyk oanwêzich (Runge, 1993: 149).79 

4.3.4 ItSealterlân 

De Sealter-Friezen hawwe gjin eigen ferbining mei de oerheid, sa't dy yn Noard-
Fryslân wol bygelyks bestiet. 

4.3.5 Westerlauwersk Fryslân 

Der bestiet gjin relaasje tusken de Fryske taalgroep en de oerheid yn de foarm fan in 
mienskiplike oerlisstruktuer of in oar fêst ferbân. Oars as op bygelyks it mêd fan de 
romtlike oardering, de rjochtsposysjonele oangelegenheden fan amtners of it miljeu-
belied, ken de Provinsje Fryslân, likemin as de Ryksoerheid, in fêst orgaan foar it oer
lis op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. Wol bestiet sûnt 1985 en sûnt 1990 yn in 
nije opset as gefolch fan in yntegraasje mei de eardere Permaninte Kommisje Frysk, it 
Beriefoar it Frysk. Dat orgaan hat ta taak om it Kolleezje fan Deputearren fan Fryslân 
rie te jaan oer it provinsjaal taalbelied en oer algemiene beliedsûntwikkelingen yn 
relaasje ta dat provinsjaal belied, oer de relaasje tusken it provinsjaal taalbelied en it 
belied fan de Fryske gemeenten en it Ryk, en oer aktiviteiten dy't der ta liede dat it 
provinsjaal taalbelied net los stiet fan it provinsjaal belied op oare terreinen en fan it 
belied fan oare oerheden.80 De gearstalling fan it Berie fynt lykwols op grûn fan saak-
kundigens plak en hat gjin fertsjintwurdigings- of oerlisaspekten yn him. 

Yn de eardere Provinsjale Kommisje Taelbifoardering gie it wol om in beskate 
fertsjintwurdiging fan it Fryske organisaasjelibben, mar dy kommisje soe yn de rin 
fan syn bestean, 1972-1981, wat langer wat mear in kommisje wurde dy't net fier
der gie as it riejaan oer de subsidiearring fan Fryske útjeften. De sûnt 1928 yn 
ûnderskate foarmen besteande, ûnder mear as oerlisorgaan op it mêd fan it ûnder-
wiis warbere Provinsjale Underwiisried, waard by beslút fan Provinsjale Steaten 
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das friesische Volk, Bonn oan de Noard-Fryske taal en kultuerûntwikkeling duorjend
meibetelje te litten. It is al slagge om mei help fan ynsidintele finansjele stipe fan
Bonn it foarbyldprojekt Erwerb friesischer Sprachkompetenz innerhalb und aujJer
halb der Selntle trochgong fine te litten."

Njonken it Gremium spilet de troch de Minister-Presidint fan Sieeswyk-Hoistein
yn 1988 ynstelde funksje fan Grenzland- und Minderheitenbeauftragte ek in wichtige
rol as it om de relaasje tusken taalminderheid en oerheid giet. As direkte fertsjint
wurdiger fan de Minister-Presidint is de honorêre funksjonaris ferantwurdlik foar it
riejaan oan de Minister-Presidint oer alle saken oangeande de Deensktalige minder
heid yn Sleeswyk, de Dûtsktalige minderheid yn Noard-Sleeswyk en de Noard-Frie
zen, boppedat ûnderhàldt hy de kontakten mei de oanbelangjende organisaasjes. Yn it
Minderheitenbericht (1996: 38) wurdt hy advokaat, petearpartner en partner fan de
minderheden neamd. Oant no ta hat de ferfolling fan dy funksje troch in àld-politikus
mei in heech oansjen grif ta de relevànsje fan it amt bydroegen."

Los fan boppesteande beide ynstitûsjes neam ik foar de folsleinens it bestean fan it
Siidschleswigsche Wählerverband / SSW de politike fertsjintwurdiging fan de Deensk
oriïntearre befolking dy't harsels ek as fertsjintwurdichster fan de Noard-Fryske min
derheid sjoCht. 78 De SSW is op dit stuit mei twa sitten yn de Làndei fan Sieeswyk-Hol
stein fertsjintwurdige en fierders yn tal fan rieden fan gemeenten, stêden en distrikten
yn Sleeswyk oanwêzich (Runge, 1993: 149).79

4.3.4 It Sealter1àn

De Sealter-Friezen hawwe gjin eigen ferbining mei de oerheid, sa't dy yn Noard
Fryslàn wol bygelyks bestier.

4.3.5 Westerlauwersk Fryslàn

Der bestiet gjin relaasje tusken de Fryske taalgroep en de oerheid yn de foarm fan in
mienskiplike oerlisstruktuer of in oar fêst ferbàn. Oars as op byge1yks it mêd fan de
romtlike oardering, de rjochtsposysjonele oangelegenheden fan amtners of it miljeu
belied, ken de Provinsje Fryslàn, likemin as de Ryksoerheid, in fêst orgaan foar it oer
lis op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. Wol bestiet sûnt 1985 en sûnt 1990 yn in
nije opset as gefolch fan in yntegraasje mei de eardere Permaninte Kommisje Frysk, it
Serie foar it Frysk. Dat orgaan hat ta taak om it Kolleezje fan Deputearren fan Fryslàn
rie te jaan oer it provinsjaal taalbelied en oer algemiene beliedsûntwikkelingen yn
relaasje ta dat provinsjaal belied, oer de relaasje tusken it provinsjaal taalbelied en it
belied fan de Fryske gemeenten en it Ryk, en oer aktiviteiten dy't der ta liede dat it
provinsjaal taa1belied net los stiet fan it provinsjaal belied op oare terreinen en fan it
belied fan oare oerheden.'o De gearstalling fan it Berie fynt lykwols op grûn fan saak
kundigens plak en hat gjin fertsjintwurdigings- of oerlisaspekten yn him.

Yn de eardere Provinsjale Kommisje Taelbifoardering gie it wol om in beskate
fertsjintwurdiging fan it Fryske organisaasjelibben, mar dy kommisje soe yn de rin
fan syn bestean, 1972-1981, wat langer wat mear in kommisje wurde dy't net fier
der gie as it riejaan oer de subsidiearring fan Fryske ûtjeften. De sûnt 1928 yn
ûnderskate foarmen besteande, ûnder mear as oerlisorgaan op it mêd fan it ûnder
wiis warbere Provinsjale Undenviisried, waard by beslût fan Provinsjale Steaten
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fan 15 desimber 1988 as sadanich mei yngong fan 1 jannewaris 1991 opheft (Dijk
stra-Sloot, Joustra, Valk, 1990: 141). Dy ried hie in oerlisfunksje foar de ûnderwiis-
sektor, lykas der earder ek provinsjale rieden wienen op it mêd fan de kultuer, de 
sport, de maatskiplike tsjinstferliening en de jongerein, en waard, benammen yn de 
jierren tachtich sjoen as dè fertsjintwurdiging fan it ûnderwiis yn de provinsje nei it 
Provinsjaal Bestjoer ta. 

Yn de Frysk Nasjonale Partij hat Fryslân in politike groepearring dy't har grûn-
slach yn it foarste plak yn de Fryske taal hat. De FNP is sûnt 1966 yn de Fryske 
Steaten en dêrnei ek yn tal Fryske gemeenterieden fertsjintwurdige. Dy partij hat, om 
Van Dijk (1982: 63) te sitearjen, grif betsjutting hân foar de - positive - hâlding fan de 
oare yn Fryslân warbere partijen foar de Fryske taal en kultuer oer. 

Yn 1976 liet de Minister fan Kultuer, Rekreaasje en Maatskiplik Wurk op in yn 
Ljouwert beleine gearkomste witte wol te fielen foar de suggestje fan it Fryske Kol-
leezje fan Deputearren om in ynterdepartemintaal oerlisorgaan foar Fryske saken yn 
te stellen.81 Dêr soene it eigen departemint en dy fan Underwiis en Wittenskippen en 
Justysje en fertsjintwurdigers út Fryslân wei, diel fan útmeitsje moatte. Yn maart 1977 
kaam it útstelde orgaan, yn in wat wizige gearstalling, foar it earst gear (Van Dijk, 
1982: 159). It oanbelangjende orgaan soe lykwols gjin ynstitúsje wurde yn de sin fan 
in permanint oerlisorgaan tusken de sintrale oerheid en de Friezen. 

Binnen it regear soe de Steatssiktaris fan Binnenlânske Saken mids tachtiger jier
ren oanwiisd wurde ta koördinearjend bewâldspersoan foar Fryske saken. Dêrmei 
waard oan in al folie âldere winsk om de Fryske belangen yn Den Haach op it nivo fan 
in minister of steatssiktaris hannen en fuotten te jaan, yn de mjitte kommen.82 De ear-
dere Fryske deputearre mefrou D. IJ. W. de Graaff-Nauta wie de earste bestjoerder 
dy't dy funksje op har naam (1986). Op 4 july 1989 kaam hja nei it Provinsjehûs om 
mei de Kommissaris fan de Keninginne har hân te setten ûnder de earste bestjoersôf-
spraak Fryske taal en kultuer (Van Rijn/Sieben, 1991: 96). 

4.4 Stipe foar de regionale taal 

4.4.1 Yn't foar 

It presintearjen fan finansjele sifers moat mei it nedige foarbehâld dien wurde. It giet my 
lykwols net om in absolut ferlykjen fan de ûnderskate sifers, mar folie mear om it jaan 
fan in yndikaasje fan wat de oerheden foar de fjouwer oanbelangjende taalgroepen 
dogge. De sifers dy't ik dêrta brûk binne frijwat globale sifers fan mar twa oerheidsla-
gen, nammentlik de sintrale oerheid: it federaal regear yn Bonn (it Bûn) en it regear yn 
Den Haach (it Ryk) en de direkt dêrûnder kommende laach, dy fan de dielsteaten en de 
Provinsje. Dat betsjut dat ik oan de finansjele ynset fan de distrikten en de gemeenten, 
mei in útsûndering foar de Kreis Nordfriesland, foarby gean, omreden dat dy sifers foar 
in diel ek net foarhannen binne. De brûkte sifers fertsjintwurdigje mar in part fan de 
folsleine stipe. It giet benammen om de ynspannings op it mêd fan it kultuerbelied, dy 
om it Sorbysk ûnderwiis of Fryske lessen yn de skoalle mooglik te meitsjen misse omre
den dat dy diel fan de folsleine ûnderwiiskosten útmeitsje.1" Foar de begrutting fan de 
Provinsje Fryslân jilde lyksoartige problemen as it bygelyks giet om it wurk fan de Pro
vinsjale Bibleteek of de Stichting Keunstwurk. Dy organisaasjes arbeidzje ommers net 
allinne foar it Frysk. Yn dy gefallen haw ik in net hielendal eigenwillige kar makke. 
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fan 15 desimber 1988 as sadanich mei yngong fan 1 jannewaris 1991 opheft (Dijk
stra-S1oot, Joustra, Valk, 1990: 141). Dy ried hie in oerlisfunksje foar de ûnderwiis
sektor, lykas der earder ek provinsjale rieden wienen op it mêd fan de kultuer, de
sport, de maatskiplike tsjinstferliening en de jongerein, en waard, benammen yn de
Jierren tachtich sjoen as dè fertsjintwurdiging fan it ûnderwiis yn de provinsje nei it
Provinsjaal Bestjoer ta.

Yn de Frysk Nasjonale Partij hat Fryslän in politike groepearring dy't har grûn
sIach yn it foarste plak yn de Fryske taal hat. De FNP is sûnt 1966 yn de Fryske
Steaten en dêrnei ek yn tal Fryske gemeenterieden fertsjintwurdige. Dy partij hat, om
Van Dijk (1982: 63) te sitearjen, grif betsjutting hän foar de - positive - hälding fan de
oare yn Fryslän warbere partijen foar de Fryske taal en kultuer oer.

Yn 1976 liet de Minister fan Kultuer, Rekreaasje en Maatskiplik Wurk op in yn
Ljouwert be1eine gearkomste witte wol te fie1en foar de suggestje fan it Fryske Ko1
leezje fan Deputearren om in ynterdepartemintaal oerlisorgaan foar Fryske saken yn
te stellen. Dêr soene it eigen departemint en dy fan Underwiis en Wittenskippen en
Justysje en fertsjintwurdigers ût Fryslän wei, diel fan ûtmeitsje moatte. Yn maart 1977
kaam it ûtstelde orgaan, yn in wat wizige gearstalling, foar it earst gear (Van Dijk,
1982: 159). It oanbelangjende orgaan soe 1ykwoIs gjin ynstitûsje wurde yn de sin fan
in permanint oerlisorgaan tusken de sintraIe oerheid en de Friezen.

Binnen it regear soe de Steatssiktaris fan Binnen1änske Saken mids tachtiger jier
ren oanwiisd wurde ta koördinearjend bewäIdspersoan foar Fryske saken. Dêrmei
waard oan in al folle äldere winsk om de Fryske belangen yn Den Haach op it nivo fan
in minister of steatssiktaris hannen en fuotten te jaan, yn de mjitte kommen." De ear
dere Fryske deputearre mefrou D. IJ. W. de Graaff-Nauta wie de earste bestjoerder
dy't dy funksje op har naam (1986). Op 4 juIy 1989 kaam hja nei it Provinsjehûs om
mei de Kommissaris fan de Keninginne har hän te setten ûnder de earste bestjoersóf
spraak Fryske taal en kultuer (Van Rijn / Sieben, 1991: 96).

4.4 Stipe foar de regionale taal

4.4.1 Yn 't foar

It presintearjen fan tïnansjele sifers moat mei it nedige foarbehäld dien wurde. It giet my
lykwols net om in absolût ferlykjen fan de ûnderskate sifers, mar folle mear om it jaan
fan in yndikaasje fan wat de oerheden foar de fjouwer oanbelangjende taalgroepen
dogge. De sifers dy't ik dêrta brûk binne frijwat globale sifers fan mar twa oerheidsla
gen, nammentlik de sintrale oerheid: it federaal regear yn Bonn (it Bûn) en it regear yn
Den Haach (it Ryk) en de direkt dêrûnder kommende laach, dy fan de dielsteaten en de
Provinsje. Dat betsjut dat ik oan de finansjele ynset fan de distrikten en de gemeenten,
mei in ûtsûndering foar de Kreis Nordfriesland, foarby gean, omreden dat dy sifers foar
in diel ek net foarhannen binne. De brûkte sifers fertsjintwurdigje mar in part fan de
folsleine stipe. It giet benammen om de ynspannings op it mêd fan it kultuerbelied, dy
om it Sorbysk ûnderwiis of Fryske lessen yn de skoalle mooglik te meitsjen misse omre
den dat dy diel fan de folsleine ûnderwiiskosten ûtmeitsje. Foar de begrutting fan de
Provinsje Fryslänjilde lyksoartige problemen as it bygelyks giet om it wurk fan de Pro
vinsjale Bibleteek of de Stichting Keunstvvurk. Dy organisaasjes arbeidzje ommers net
allinne foar it Frysk. Yn dy gefallen haw ik in net hielendal eigenwillige kar makke.
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Fierders rûnje ik de my bekende bedraggen ôf ta rune bedraggen en meitsje ik my net 
drok oer it feit dat net alle neamde bedraggen yn ien en itselde jier spylje. Foar mear 
ynsjoch yn de ûnderskate finansjele ynspannings soe boppedat fan de sifers oer in rige 
fan jierren útgien wurde moatte. Ik wol lykwols al opmerke dat sa'n rige, nei't my 
taliket, oer de ôfrûne resinte jierren minder feroarings sjen lit as op it earste gesicht 
mooglik ferwachte wurdt. 

As léste wol ik opmerke dat ik myn omtinken ta de útjeftekant behein en dus foar-
by gean oan de dêrfoaroer steande ferskillende ynkomsteboarnen dy't bot fan ynfloed 
wêze kinne op it belied dat fierd wurdt. Wat dat oanbelanget is de ferliking ek net 
mear as yndikatyf wat de ynspannings fan de oanbelangjende oerheid oanbelanget. 

4.4.2 De Sorben 

Dat ik as it om it jild giet gjin ûnderskied meitsje tusken de Ober- en de Niederlausitz hat 
alles te krijen mei de mienskiplike fmansieringsstruktuer dy't Brandenburch, Saksen en 
de Bûnsrepublyk foar de stipe fan it Sorbysk yn it libben roppen hawwe. Dy nije finan-
sieringsopset wie nedich om't mei it fuortfallen fan de DDR ek de oant dan folsleine 
steatsorganisaasje- en finansieringsopset foar it Sorbysk ferfoel. By beslút fan de Minis-
ter-Presidint fan Saksen fan 19 oktober 1991 waard, mei ynstimming fan it lân Branden
burch en de Bûnsrepublyk, de Stiftung für das sorbische Volk oprjochte.84 It doel fan de 
stichting is it behâld fan de nasjonale en kulturele identiteit fan de Sorben. Dat doel 
wurdt neistribbe troch de stipe fan organisaasjes en aktiviteiten op it mêd fan de Sorbys-
ke taal en kultuer, keunsten en wat yn it Dútsk Heimatpflege neamd wurdt (Pastor, 1997: 
125-126). By de oprjochting is ôfpraat dat de stichting de earste fiif jier syn sinten foar 
de helte fan de Bûnsrepublyk kriget en foar de oare helte fan de twa oanbelangjende 
dielsteaten. Saksen nimt derby twa tredde part foar syn rekken en Brandenburch betellet 
in tredde part. De nije organisaasje is syn earste boekjier út ein set mei in budzjet fan 
meielkoarDM 32.292.000 (Stiftung, 1994: 34). 

Om't de federale struktuer fan de Bûnsrepublyk de ferantwurdlikens foar de kulture
le ûntjouwing oan de dielsteaten oerlit, is de stipe fan Bonn nammerste opmerkliker.85 

Yn de Lausitz sels wurdt sadwaande ek leaver praat oer stipe oan it Sorbyske folk as oer 
in stipe op it mêd fan de kultuer. It beslút fan de Minister-Presidint fan Saksen neamt it 
Ienwurdingsferdrach as grûnslach foar de stichting en wiist yn dat ferbân op de yn de 
Protokollnotiz nr. 14, kêst 35, mei klam neamde plicht fan de Bûnsrepublyk om it 
behâld en de ûntwikkeling fan de Sorbyske kultuer en tradysjes te garandearjen. Yn it 
Saksyske beslút wurdt lykwols net it yn deselde notysje neamde sifer 4 oanhelle. dat seit 
dat de grûnwetlik fêstleine ferdieling fan de ferantwurdlikens tusken Bûn en dielsteaten 
net troch de oerienkomst feroare wurdt. As yn de notysje dan ek oer de steat praat wurdt, 
binne, sa is de opfetting fan Pastor (1997: 85), dan ek foaral Brandenburch en Saksen 
bedoeld. Dat de finansjele ynspanning fan Bonn foarearst ta fiif jier beheind is, kin dêr 
net los fan sjoen wurde. Sa't it liket hâldt de federale ynspanning nei fiif jier noch net op, 
mar 'Bonn' hat ûnderwilens al witte litten de omfang fan syn stipe tige werombringe te 
wollen. 

Njonken de stipe fan de kant fan de beide lannen en it Bûn oan de Sorbyske taal en 
kultuer, drage ek de legere oerheden by, de hichte fan dy stipe is lykwols net bekend. 
Fan de kant fan de twa lannen en de Bûnsrepublyk waarden yn 1993 de folgjende 
bydragenjûn:86 

36 

wumkes.nl

Piet Hemminga

Fierders rûnje ik de my bekende bedraggen Of ta rûne bedraggen en meitsje ik my net
drok oer it feit dat net alle neamde bedraggen yn ien en itselde jier spylje. Foar mear
ynsjoch yn de ûnderskate finansjele ynspannings soe boppedat fan de sifers oer in rige
fan jierren utgien wurde moatte. Ik wol lykwols al opmerke dat sa'n rige, nei't my
taliket, oer de óffÛne resinte jierren minder feroarings sjen lit as op it earste gesicht
mooglik ferwachte wurdt.

As lêste wol ik opmerke dat ik myn omtinken ta de utjeftekant behein en dus foar
by gean oan de dêrfoaroer steande ferskillende ynkomsteboamen dy't bot fan ynfloed
wêze kinne op it belied dat fierd wurdt. Wat dat oanbelanget is de ferliking ek net
mear as yndikatyf wat de ynspannings fan de oanbelangjende oerheid oanbelanget.

4.4.2 De Sorben

Dat ik as it om it jild giet gjin ûnderskied meitsje tusken de Ober- en de Niederlausitz hat
alles te krijen mei de mienskiplike finansieringsstruktuer dy't Brandenburch, Saksen en
de Bûnsrepublyk foar de stipe fan it Sorbysk yn it libben roppen hawwe. Dy nije finan
sieringsopset wie nedich om't mei it fuortfallen fan de DDR ek de oant dan folsleine
steatsorganisaasje- en finansieringsopset foar it Sorbysk ferfoel. By beslut fan de Minis
ter-Presidint fan Saksen fan 19 oktober 1991 waard, mei ynstimming fan it lan Branden
burch en de Bûnsrepublyk, de Stiftung für das sorbische Volk oprjochte. It doel fan de
stichting is it behi3.ld fan de nasjonale en kulturele identiteit fan de Sorben. Dat doel
wurdt neistribbe troch de stipe fan organisaasjes en aktiviteiten op it mêd fan de Sorbys
ke taal en kultuer, keunsten en wat yn it Dutsk Heimatpflege neamd wurdt (Pastor, 1997:
125-126). By de oprjochting is ófpraat dat de stichting de earste fiif jier syn sinten foar
de helte fan de Bûnsrepublyk kriget en foar de oare helte fan de twa oanbelangjende
dielsteaten. Saksen nimt dêrby twa tredde part foar syn rekken en Brandenburch betellet
in tredde part. De nije organisaasje is syn earste boekjier ut ein set mei in budzjet fan
meielkoar DM 32.292.000 (Stiftung, 1994: 34).

Om't de federale struktuer fan de Bûnsrepublyk de ferantwurdlikens foar de kulture
le ûntjouwing oan de dielsteaten oerlit, is de stipe fan Bonn nammerste opmerkliker."
Yn de Lausitz seIs wurdt sadwaande ek leaver praat oer stipe oan it Sorbyske folk as oer
in stipe op it mêd fan de kultuer. It beslut fan de Minister-Presidint fan Saksen neamt it
lenwurdingsferdrach as gfÛnslach foar de stichting en wiist yn dat ferban op de yn de
Protokollnotiz nr. 14, kêst 35, mei klam neamde plicht fan de Bûnsrepublyk om it
behàld en de ûntwikkeling fan de Sorbyske kultuer en tradysjes te garandearjen. Yn it
Saksyske beslut wurdt lykwols net it yn deselde notysje neamde sifer 4 oanhelle, dat seit
dat de grûnwetlik fêstleine ferdieling fan de ferantwurdlikens tusken Bûn en dielsteaten
net troch de oerienkomst feroare wurdt. As yn de notysje dan ek oer de steat praat wurdt,
binne, sa is de opfetting fan Pastor (1997: 85), dan ek foaral Brandenburch en Saksen
bedoeld. Dat de finansjele ynspanning fan Bonn foarearst ta fiif jier beheind is, kin dêr
net los fan sjoen wurde. Sa't it liket hàldt de federale ynspanning nei fiif jier noch net op,
mar 'Bonn' hat ûnderwilens al witte litten de omfang fan syn stipe tige werombringe te
wollen.

Njonken de stipe fan de kant fan de beide lannen en it Bûn oan de Sorbyske taal en
kultuer, drage ek de legere oerheden by, de hichte fan dy stipe is lykwols net bekend.
Fan de kant fan de twa lannen en de Bûnsrepublyk waarden yn 1993 de folgjende
bydragen jûn:86
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Stift ungskosten 

Haus sorbische Volkskultur 

Domowina Utjouwerij 

Sorb. Museum Cottbus 

Sorb. Skoalleferiening 

Macica Serbska 

SorbyskYnstitút 

Taleskoalle Cottbus 

Volksteater Bautzen 

Hai Crostwitz 

Muzykprojekten 

fierdere aktiviteiten 

447.000 

1.500.000 

6.590.000 

385.000 

287.000 

11.000 

3.301.000 

26.000 

5.338.000 

400.000 

56.000 

2.100.000 

Sorb. Nationalensemble 

Domowina 

Sorb. Museum Bautzen 

Sorb. Keunstnersbûn 

Cyrill-Methodiusferiening 

Heimatmusea 

Taleskoalle Milkel 

ABC Cottbus 

Reizgjende útstalling 

Gymnasium Bautzen 

Sorabia-filmstudio 

Sosj. Ped.ûnderwiis 

10.740.000 

3.172.000 

873.000 

33.000 

16.000 

344.000 

560.000 

93.000 

190.000 

130.000 

242.000 

5.000 

Dat betsjut dat de Stiftung, en dêrmei de twa lannen en it Bûn, de Sorbyske taal en 
kultuer mei-elkoar mei in bedrach fan in lytse DM 36.850.000 op jierbasis stipet. Yn 
ferliking mei de foar Fryslân en Noard-Fryslân neamde bedraggen is dat in heech 
bedrach, dêr't lykwols ien bedrach foar in wichtich part mei ferantwurdlik foar is. 
nammentlik it subsidiearjen fan it yn 1952 op oanstean fan de Domowina oprjochte 
Sorbysk Nasjonaal Ensemble. Dat is in foarsjenning dy't yn de oare regio's net 
bestiet. mar past yn in belied ta behâld fan de Sorbyske identiteit. 

4.4.3 Noard-Fryslân 

It lân Sleeswyk-Holstein is fan de ûnderskate oerheidslagen de wichtichste finansier 
fan saken op it mêd fan it Noard-Frysk. Derby giet it om de folgjende bedraggen: 

Nordfriisk Instituut 

Nordfries. Verein 

Publikaasjes 85.000 

400.000 

50.000 

Nordfr. Wörterbuchstelle 

For. nat. Friiske 

100.000 

15.000 

Dat bringt de folsleine finansjele ynspanning fan it lân op in bedrach fan sa likernôch 
DM 650.000. 

De federale oerheid draacht net struktureel oan it behâld en de ûntwikkeling fan it 
Noard-Frysk by. Wol kin der ien ynsidintele stipe optekene wurde fan DM 445.000 
foar it hjirfoar ek al neamde foarbyldprojekt, dat yn it Noard-Frysk Frasch önj bjar-
netün «eamd wurdt (Martinen, c.s.,1996: 26) 
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Stiftungskosten 447.000 Sorb, NationalensembJe 10.740,000

Haus sorbische Volkskultur 1.500.000 Domowina 3.1nOOO

i
Domowina Utjouwerij 6.590,000 Sorb. Museum Bautzen 873,000

i Sorb, Museum Cottbus 385,000 Sorb. Keunstnersbûn 33.000

Sorb, Skoalleferiening 287,000 Cyrill-Methodiusferiening 16,000

Maéica Serbska 11.000 Heimatmusea 344,000

Sorbysk Ynstitut 3,301.000 Taleskoalle MilkeI 560.000

i
Taleskoalle Cottbus 26,000 ABC Cottbus 93.000

I
Volksteater Bautzen 5,338,000 Reizgjende utstalling 190,000

I Hal Crostwitz 400.000 Gymnasium Bautzen 130,000
i Muzykprojekten 56,000 Sorabia-filmstudio 242,000I
I

tierdere aktiviteiten 2.100,000 Sosj, Ped,ûnderwiis 5,000

Dat betsjut dat de Stiftung, en dêrmei de twa lannen en it Bûn, de Sorbyske taal en
kultuer mei-elkoar mei in bedrach fan in lytse DM 36.850.000 op jierbasis stipet. Yn
ferliking mei de foar Fryslàn en Noard-Fryslàn neamde bedraggen is dat in heech
bedrach, dêr't lykwols ien bedrach foar in wichtich part mei ferantwurdlik foar is,
nammentlik it subsidiearjen fan it yn 1952 op oanstean fan de Domowina oprjochte
Sorbysk Nasjonaal Ensemble. Dat is in foarsjenning dy't yn de oare regio's net
bestiet, mar past yn in belied ta behàld fan de Sorbyske identiteit.

4.4.3 Noard-Fryslàn

It làn Sleeswyk-Holstein is fan de ûnderskate oerheidslagen de wichtichste finansier
fan saken op it mêd fan it Noard-Frysk. Dêrby giet it om de folgjende bedraggen:

Nordfriisk Instituut 400,000 Nordfr. Wörterbuchstelle 100,000

Nordfries, Verein 50.000 For. nat Friiske 15,000

Publikaasjes 85,000

Dat bringt de folsleine finansjele ynspanning fan it làn op in bedrach fan sa likernóch
DM 650.000.

De federale oerheid draacht net struktureel oan it behàld en de ûntwikkeling fan it
Noard-Frysk by, Wol kin der ien ynsidintele stipe optekene wurde fan DM 445.000
foar it hjirfoar ek al neamde foarbyldprojekt, dat yn it Noard-Frysk Frasch önj bjar
netün neamd wurdt (Martinen, c,s.,1996: 26)
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De Kreis Nordfriesland stipet it Noard-Frysk mei de folgjende bedraggen: 

Nordfriisk Instituut 

Andersen Haus 

98.000 

8.000 

Nordfries. Verein 18.000 

Dat bringt de fmansjele ynset fan de Kreis op in bydrage fan sawat DM 125.000. 

Konkludearjend bestiet de strukturele fmansjele ynspanning fan de oerheid foar it 
behâld en de ûnwikkeling fan it Noard-Frysk út in bydrage fan ûngefear DM 775.0005 

4.4.4 ItSealterlân 

It Sealter-Frysk moat it oant no ta sûnder oerheidsstipe dwaan. Noch Nedersaksen, 
noch Kreis of gemeente jouwe in fmansjele bydrage ta it behâld of de ûntwikkeling 
fan it Sealter-Frysk. It fakultatyf ûnderwiis fan it Sealter-Frysk moat himsels ek rede. 
Wol mei foar it sa nedich duplisearjen fan ûnderwiismateriaal gebrûk makke wurde 
fan it gemeentlik kopiearapparaat!88 

4.4.5 Westerlauwersk Fryslân 

Ta de eksklusyf foar de Fryske taal en kultuer yn 1997 ornearre provinsjale begrut-
tingsbydragen rekkenje ik:89 

Fryske Akademy 

Stypjen Toanielskriuwen 

Bûn Fr. Toanielselskippen 

Budzjet taal en kultuer 

Trotwaer 

De Holder 

Fûns Fryske literatuer 

Fr. Letterk. Museum 

Operaesje Fers 

Ried Fryske Beweging 

Stipepunt Frysk 

Skoalleradio 

Prizen 

Omrop Fryslân 

Frysk iepenb. bibleteken 

1.500.000 

6.000 

44.000 

250.000 

9.000 

25.000 

50.000 

510.000 

8.000 

23.000 

69.000 

201.000 

10.000 

4.400.000 

169.000 

Utjouwerij FryskToaniel 

Tryater-jeugd 

Fr. SintrumAmateurtoaniel 

Fûns Frysktalige boeken 

Hjir 

longe skriuwers 

Begelieding skriuwers 

It Fryske Boek 

Skriuwersboun 

AFUK 

Fryske Rie 

Fers ti val 

Eur. Büro Lytse Talen 

F-side 

28.000 

208.000 

38.000 

150.000 

7.000 

25.000 

21.000 

330.000 

6.000 

632.000 

7.000 

6.000 

22.000 

201.000 
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De Kreis Nordfriesland stipet it Noard-Frysk mei de folgjende bedraggen:

Nordfriisk Instituut 98.000 Nordfries. Verein 18.000

Andersen Haus 8.000

Dat bringt de finansje1e ynset fan de Kreis op in bydrage fan sawat DM 125.000.

Konkludearjend bestiet de strukturele finansje1e ynspanning fan de oerheid foar it
behàld en de ûnwikke1ing fan it Noard-Frysk ût in bydrage fan Cmgefear DM 775.000.

4.4.4 It Sealterlán

Ir Sea1ter-Frysk moat it oant no ta sûnder oerheidsstipe dwaan. Noch Nedersaksen,
noch Kreis of gemeente jouwe in finansje1e bydrage ta it behá1d of de ûntwikkeling
fan it Sealter-Frysk. It fakultatyf ûnderwiis fan it Sealter-Frysk moat himsels ek rêde.
Wol mei foar it sa nedich duplisearjen fan ûnderwiismateriaal gebrûk makke wurde
fan it gemeentlik kopiearapparaat!S8

4.4.5 Westerlauwersk Fryslán

Ta de eksklusyf foar de Fryske taal en ku1tuer yn 1997 ornearre provinsjale begrut
tingsbydragen rekkenje ik:''!

Fryske Akademy 1.500.000 Utjouwerij Frysk Toaniel 28.000

Stypjen Toanielskriuwen 6.000 Tryater-jeugd 208.000

Bûn Fr. Toanielselskippen 44.000 Fr. SintrumAmateurtoaniel 38.000

Budzjet taal en kultuer 250.000 Fûns Frysktalige boeken 150.000

Trotwaer 9.000 Hjir 7.000

De Holder 25.000 Jonge skriuwers 25.000

Fûns Fryske literatuer 50.000 Begelieding skriuwers 21.000

Fr. Letterk. Museum 510.000 It Fryske Boek 330.000

Operaesje Fers 8.000 Skriuwersboun 6.000

Ried Fryske Beweging 23.000 AFUK 632.000

Stipepunt Frysk 69.000 FryskeRie 7.000

SkoaJleradio 201.000 Ferstival 6.000

Prizen 10.000 Eur. Buro Lytse Talen 22.000

Omrop Frys1àn 4.400.000 F-side 201.000

Frysk iepenb. bibleteken 169.000
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Mei-elkoar jout dat in bedrach fan ƒ 7.956.000 oan provinsjale stipe foar spesifyk 
Fryske doelen. De provinsjale stipe oan organisaasjes of aktiviteiten mei net-spesifyk 
Fryske doelen moat yn dizze opset foar in part meiteld wurde. Derby giet it om de 
rolgjende bedraggen:90 

Provinsjale Bibleteek 

Prov. Kultuerfims 

882.000 

25.000 

Keunstwurk 

Reg. Teater en Muzyk 

550.000 9i 

48.000 

Dat bringt de folsleine finansjele ynspanning op it mêd fan de Fryske taal en kultuer 
tan de kant fan de Provinsje Fryslân op in bedrach fan ƒ 9.461.000. 

Fan de kant fan de Ryksoerheid bestiet de finansjele ynset foar it Frysk út de folgjende 
bedraggen: 

Fryske Akademy 

Tryater 

2.500.000 

2.100.000 

Ryksbijdrage OCW 

MSU-ôfd. Frysk 

787.000 

750.000 

Dat bringt de totale direkte ynspanning fan de Ryksoerheid foar it Frysk op in bedrach 
fan ƒ 6. f37.000. 
De stipe fan Provinsje en Ryk mei-elkoar bedraacht, rekken hâldend mei alle foar-
behâld dat ik hjirfoar al makke ha, in bedrach fan sa'n ƒ 15.598.000. 

5. Inkelde ferlykjende enferklearjende opmerkings 

Oan de ein kommen fan it oersjoch fan de stân fan saken yn de fjouwer taairegio's op 
it mêd fan regeljouwing, organisaasje en finânsjes. wol ik dit artikel beslute mei it 
meitsjen fan in ferliking tusken de fjouwer regio's op de neamde trije aspekten. Derby 
nimme de fjouwer besprutsen taalgroepen net in folslein lykweardige posysje yn, mar 
is de situaasje fan de Friezen yn Nederlân myn útgongspunt. Dat kin ek slim oars, 
sjoen myn eftergrûn.9' 

Ik wol fierder noch opmerke dat it Noard- en it Sealter-Frysk wat tallen praters 
en/of aktive praters oanbelanget, net te ferlykjen binne mei it Westerlauwersk Frysk. 
It Sorbysk nimt wat dat oangiet in beskate tuskenposysje yn. Feitlik giet it om in 
opklimmende rige fan inkelde tûzenen sprekkers nei inkelde tsientûzenen sprekkers 
nei inkelde hûnderttûzenen sprekkers. It is de fraach wat dy tallen foar de ynset fan de 
oerheid betsjutte. Oan de iene kant mei oannommen wurde dat wat lyts en swak is 
krekt reden foar in warber oerheidsbelied is, mar oan de oare kant is it foar in min-
machtige taalgroep net maklik om it polityk en beliedsmjittich omtinken te mobili-
searjen, mei as gefolch in útbliuwend oerheidsbelied. Yn de fjouwer hjir behannele 
taalgroepen dogge har beide farianten foar. It Sealter-Frysk ûnderskiedt him troch de 
missende ynset ta behâld en beskerming fan de kant fan de oerheid. Sels de lokale oer
heid lit it hielendal ôfwitte as it om it Sealter-Frysk giet. Tagelyk kin fêststeld wurde 
dat it Sealter-Frysk gjin taalbeweging ken. Dêr foaroer stiet it, yn it Europeesk tale
stelsel krekt likegoed ta de lytste talen hearrende, Sorbysk (Haarmann, 1993: 53-55). 
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'dei-elkoar jout dat in bedrach fan f 7.956.000 oan provinsjale stipe foar spesifyk
Fryske doelen. De provinsjale stipe oan organisaasjes of aktiviteiten mei net-spesifyk
Fryske doelen moat yn dizze opset foar in part meiteld wurde. Dérby giet it om de
ioJgjende bedraggen: 9o

Provinsjale Bibleteek 882.000 Keunstwurk 550.000 9
\

Provo Kultuerfûns 25.000 Reg. Teater en Muzyk 48.000

Dat bringt de folsleine finansjele ynspanning op it méd fan de Fryske taal en kultuer
fan de kant fan de Provinsje Fryslan op in bedrach fan f 9.461.000.

Fan de kant fan de Ryksoerheid bestiet de finansjele ynset foar it Frysk ût de folgjende
bedraggen:

Fryske Akademy 2.500.000 Ryksbijdrage OCW 787.000

Tryater 2.100.000 MSU-ófd. Frysk 750.000

Dat bringt de totale direkte ynspanning fan de Ryksoerheid foar it Frysk op in bedrach
fan f 6.137.000.
De stipe fan Provinsje en Ryk mei-elkoar bedraacht, rekken haldend mei alle foar
behäld dat ik hjirfoar al makke ha, in bedrach fan sa'n f 15.598.000.

5. lnkeldeferlykjende enferklearjende opmerkings

Oan de ein kommen fan it oersjoch fan de stan fan saken yn de fjouwer taalregio's op
it méd fan regeljouwing, organisaasje en finànsjes. wol ik dit artikel beslute mei it
meitsjen fan in ferliking tusken de fjouwer regio's op de neamde trije aspekten. Dérby
nimme de fjouwer besprutsen taalgroepen net in folslein lykweardige posysje yn, mar
is de situaasje fan de Friezen yn Nederlan myn Iitgongspunt. Dat kin ek slim aars,
sjoen myn eftergrûn.93

Ik wol fierder noch apmerke dat it Noard- en it Sealter-Frysk wat tallen praters
en/af aktive praters aanbelanget, net te ferlykjen binne mei it Westerlauwersk Frysk.
It Sarbysk nimt wat dat aangiet in beskate tuskenposysje yn. Feitlik giet it om in
opklimmende rige fan inkelde tûzenen sprekkers nei inkelde tsientûzenen sprekkers
nei inkelde hûnderttûzenen sprekkers. It is de fraach wat dy tallen foar de ynset fan de
oerheid betsjutte. Oan de iene kant mei oannammen wurde dat wat lyts en swak is
krekt reden faar in warber aerheidsbelied is. mar aan de oare kant is it faar in min
machtige taalgroep net maklik om it palityk en beliedsmjittich omtinken te mobili
searjen, mei as gefalch in ûtbliuwend aerheidsbelied. Yn de tjouwer hjir behannele
taalgroepen dogge har beide farianten faar. It Sealter-Frysk ûnderskiedt him troch de
missende ynset ta behàld en beskerming fan de kant fan de aerheid. SeIs de lokale oer
heid lit it hielendal ófwitte as it om it Sealter-Frysk giet. Tagelyk kin féststeld wurde
dat it Sealter-Frysk gjin taalbeweging ken. Dér foaroer stiet it, yn it Eurapeesk tale
stelsel krekt likegoed ta de lytste talen hearrende, Sarbysk (Haarmann, 1993: 53-55).
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It liket dêrmei yn alle gefal net sa te wezen dat it tal sprekkers fan in taal yn dizzen de 
beskiedende faktor is. 

Wat de regeljouwing oanbelanget fait yn it foarste plak de omfang fan de wetjou-
wing yn it gefal fan it Sorbysk op. Dat jildt grif yn ferliking mei de net regele situaasje 
fan it Sealter-Frysk, mar dochs ek yn ferliking mei it Noard-Frysk en it Westerlau-
wersk-Frysk. Sawol de Grûnwet fan resp. Brandenburch en Saksen as de regeljou
wing op it mêd fan it ûnderwiis, it bestjoerlik en it rjochtsferkear, kultuer. media, fer-
kiezings en in bysûndere wet oer de rjochten fan de Sorben, foarmje it ynstitúsjonele 
ramt foar it behâld fan en de stipe oan it Sorbysk. Dat ferskil yn de omfang fan de 
regeljouwing hoecht net allinne te krijen te hawwen mei bygelyks in ferskil yn ynset 
fan alle oanbelangjende aktoaren, mar soe ek te krijen hawwe kinne mei it ferskil yn 
kultuer tusken Nederlân en Dútslân. Hofstede (1991: 141) wiist yn dat ferbân op in 
relevant ferskil yn de hâlding foar ûnwissens oer. Yn lannen dêr't men bot út is op in 
tefoaren kommen fan ûnwissens, wurde wetten krekter formulearre as yn lannen dy't 
op dat punt aardich leger skoare. Dútslân is in lân dat, oars as Nederlân, heech skoart 
as it om tefoaren kommen fan ûnwissens giet. Sa hat de Bûnsrepublyk sels wetjou-
wing foar it gefal dat de reguliere wetjouwing net langer hanthavene wurde kin (Hof
stede, 1991: 161). As in maatskippij mei sa'n kultuertrek dan ek noch konfrontearre 
wurdt mei de ûntwikkelings, sa't dy ein jierren tachtich ta it úteinlik ferdwinen fan de 
DDR laat hawwe. mei ferwachte wurde dat dy feroarings oangrepen wurde om ta fier
dere regeljouwing te kommen. It liket my sa ta dat de omfang fan de regeljouwing 
foar it Sorbysk dêr net los fan sjoen wurde kin. Tagelyk kin opmurken wurde dat de 
Sorbyske beweging syn kansen op it krusiale momint, dat wol sizze al yn de tarin op it 
Ienwurdingsferdrach, goed waarnommen hat (Kasper, 1990: 18-23). Dy gong fan 
saken hat in parallel direkt nei de Twadde Wrâldoarloch as it de Sorbyske beweging 
slagget om noch foar it offisjele tastânkommen fan de DDR har rjochten wetlik fêst te 
lizzen. Dat soks slagge kin fierders net los fan it ferhûddûkjen fan de Sorben troch de 
Nazys en de relaasjes tusken Sorben en it Tsjechysk regear foar en nei de oarloch 
sjoen wurde (Pastor, 1997: 31). 

In ferskil fan de foar it Sorbysk troffen regelings mei de Nederlânske regeljouwing 
oangeande it Frysk bestiet net allinne út it tal regelingen, mar ek út de bredens fan de 
regele oangelegenheden. It bestjoers- en it rjochtsferkear, it ûnderwiis en de media, de 
wittenskipsbeoefening, mar ek it brûken fan de eigen flagge, it oankundigjen fan fer-
kiezings, it brûken fan de Sorbyske eigennammen of de opskriften op oare as oer-
heidsgebouwen, binne allegearre ûnderwerpen dy't de ôfrûne jierren regele binne of, 
lykas yn Saksen, foar in part noch ûnderweis binne. Foar de Westerlauwerske Friezen 
kin sein wurde dat der noch in soad te dwaan is. 

Foar Noard-Fryslân is it njonken it ûntbrekken fan in soad regeljouwing opfallend 
dat krekt de Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein de Noard-Friezen eksplisyt neamt as 
rjochthawwend op beskerming en stipe. Dat omtinken kin net lossjoen wurde fan de 
oanwêzigens fan de Deensktalige minderheid yn Sleeswyk-Holstein. of noch breder, 
de minderhedeproblematyk sa't dy mei de yn 1920 ferskode Deensk-Dútske grins oan 
wjerskanten fan dy grins ûntstien is. Sa't de SSW de belangen fan it Noard-Frysk mei 
behertiget, sa binne de Noard-Friezen al yn 1949 yn de Kieler Erklärung mei de 
Deensktalige minderheid meilifte en sa is dat ek yn 1990 mei de feroaring fan de 
Grûnwet feitlik it gefal (Höffken, 1994: 150-160). De nije Grûnwet fan 1990 hie der 
net west as Sleeswyk-Holstein net te krijen hân hie mei de "'Barschel-affêre" en de 
dêrmei gearhingjende ferkiezingsútslach fan 1987, dy't beide ta grutte feroarings 
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It liket dêrmei yn alle gefal net sa te wêzen dat it tal sprekkers fan in taal yn dizzen de
beskiedende faktor is.

Wat de regeljouwing oanbelanget falt yn it foarste plak de omfang fan de wetjou
wing yn it gefal fan it Sorbysk op. Dat jildt grif yn ferliking mei de net regele situaasje
fan it Sealter-Frysk, mar dochs ek yn ferliking mei it Noard-Frysk en it Westerlau
wersk-Frysk. Sawol de Grûnwet fan resp. Brandenburch en Saksen as de regeljou
wing op it mêd fan it ûnderwiis, it bestjoerlik en it rjochtsferkear, kultuer, media, fer
kiezings en in bysûndere wet oer de rjochten fan de Sorben, foarmje it ynstitûsjonele
ramt foar it behàld fan en de stipe oan it Sorbysk. Dat ferskil yn de omfang fan de
regeljouwing hoecht net allinne te krijen te hawwen mei bygelyks in ferskil yn ynset
fan alle oanbelangjende aktoaren, mar soe ek te krijen hawwe kinne mei it ferskil yn
kultuer tusken Nederlàn en Dûtslàn. Hofstede (1991: 141) wiist yn dat ferbàn op in
relevant ferskil yn de hàlding foar ûnwissens oer. Yn lannen dêr't men bot ût is op in
tefoaren kommen fan ûnwissens, wurde wetten krekter formulearre as yn lannen dy't
op dat punt aardich leger skoare. Dûtslàn is in làn dat, oars as Nederlàn, heech skoart
as it om tefoaren kommen fan ûnwissens giet. Sa hat de Bûnsrepublyk seIs wetjou
wing foar it gefal dat de reguliere wetjouwing net langer hanthavene wurde kin (Hof
stede, 1991: 161). As in maatskippij mei sa'n kultuertrek dan ek noch konfrontearre
wurdt mei de ûntwikkelings, sa't dy ein jierren tachtich ta it ûteinlik ferdwinen fan de
DDR laat hawwe, mei ferwachte wurde dat dy feroarings oangrepen wurde om ta fïer
dere regeljouwing te kommen. It liket my sa ta dat de omfang fan de regeljouwing
foar it Sorbysk dêr net los fan sjoen wurde kin. Tagelyk kin opmurken wurde dat de
Sorbyske beweging syn kànsen op it krusiale momint, dat wol sizze al yn de tarin op it
Ienwurdingsferdrach, goed waarnommen hat (Kasper, 1990: 18-23). Dy gong fan
saken hat in parallel direkt nei de Twadde Wràldoarloch as it de Sorbyske beweging
slagget om noch foar it offisjele tastànkommen fan de DDR har rjochten wetlik fêst te
lizzen. Dat soks slagge kin fierders net los fan it ferhûddûkjen fan de Sorben troch de
Nazys en de relaasjes tusken Sorben en it Tsjechysk regear foar en nei de oarloch
sjoen wurde (Pastor, I997: 3 I).

In ferskil fan de foar it Sorbysk troffen regelings mei de Nederlànske regeljouwing
oangeande it Frysk bestiet net allinne ût it tal regelingen, mar ek ût de bredens fan de
regele oangelegenheden. It bestjoers- en it rjochtsferkear, it ûnderwiis en de media, de
wittenskipsbeoefening, mar ek it brûken fan de eigen t1agge, it oankundigjen fan fer
kiezings, it brûken fan de Sorbyske eigennammen of de opskriften op oare as oer
heidsgebouwen, binne allegearre ûnderwerpen dy't de ófrûne jierren regele binne of,
lykas yn Saksen. foar in part noch ûnderweis binne. Foar de Westerlauwerske Friezen
kin sein wurde dat der noch in soad te dwaan is.

Foar Noard-Fryslàn is it njonken it ûntbrekken fan in soad regeljouwing opfallend
dat krekt de Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein de Noard-Friezen eksplisyt neamt as
rjochthawwend op beskerming en stipe. Dat omtinken kin net lossjoen wurde fan de
oanwêzigens fan de Deensktalige minderheid yn Sleeswyk-Holstein, of noch breder,
de minderhedeproblematyk sa't dy mei de yn 1920 ferskode Deensk-Dûtske grins oan
wjerskanten fan dy grins ûntstien is. Sa't de SSW de belangen fan it Noard-Frysk mei
behertiget, sa binne de Noard-Friezen al yn 1949 yn de Kielel' Erklärung mei de
Deensktalige minderheid meilifte en sa is dat ek yn 1990 mei de feroaring fan de
Grûnwet feitlik it gefal (Höffken, 1994: 150-160). De nije Grûnwet fan 1990 hie der
net west as Sleeswyk-Holstein net te krijen hàn hie mei de "Barschel-affêre" en de
dêrmei gearhingjende ferkiezingsûtslach fan 1987, dy't beide ta grutte feroarings
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twongen (Hamer. 1990: 9-11). It ferlet om de demokratyske ynstelling fan it lân te 
bewizen liket der ek mei foar soarge te hawwen dat it minderhedekêst yn de Grûnwet 
fierder útwreide waard. Mar sûnder de oanwêzigens fan de Deensktalige minderheid 
dy't hjoed de dei sa tusken de 40.000 en 50.000 minsken telt, hie de hâlding fan de 
oerheid foar it Noard-Frysk oer grif hiel wat minder west. 

Opmerklik is yn itselde ferbân fierder dat yn it Nederlânske parlemint gjin mear-
derheid te finen wie foar in yn syn formulearring beskieden Grûnwetsartikel oangean-
de it Nederlânsk, wylst de Sleeswyk-Holsteinske Lândei unanym ta it opnimmen fan 
it hjoeddeiske kêst 5 yn de Grûnwet besleat.94 De ferliking mei de folie fierdergeande 
formulearrings yn de Grûnwetten fan Brandenburch en Saksen kwalifisearret ek de 
Nederlânske benadering ta ien fan kâld-wetter-freze. 

Der kin fierder konstatearre wurde dat de beide talen sûnder in skriftlike tradysje, 
it Noard- en it Sealter-Frysk, it fan de fjouwer besprutsen taalgroepen wat regeljou-
wing oanbelanget it minst dogge.95 

Ik kom by it twadde punt fan ferliking. nammentlik de relaasje tusken de oerheid 
en de oanbelangjende taalgroep. Oars as yn Noard-Fryslân en yn de Lausitz misse de 
Sealter-Friezen en de Westerlauwerske Friezen in fêst oerlisorgaan mei de direkt fer-
antwurdlike oerheid. De relaasje tusken Provinsje en Ryksoerheid is yn de rin fan de 
jierren wol fierder ynstitúsjonalisearre, mar dy tusken de oerheid en de fertsjintwurdi-
gers fan de taalgroep sels mist in feste organisaasje. Dat kin dochs opmerklik neamd 
wurde yn ferliking mei de situaasje yn Noard-Fryslân, dêr't sûnt febrewaris 1989 it 
Gremium vvarber is, wylst dêrnjonken de Grenzlandbeauftragte foar in streekrjochte 
ferbining mei de minister-presidint fan it Bûnslân soarget. Yn de Lausitz is krektlyk 
praat fan in fierdere ynstitúsjonalisearring fan de relaasje tusken oerheid en taalgroep, 
sawol yn de foarm fan in Rat für Sorbische Angelegenheiten, dy't yn Brandenburch 
bestiet en yn Saksen noch yn tarieding is, as dêrnjonken op regionaal en lokaal nivo 
mei de oanwêzigens fan Sorbenbeauftragte. Dy opset wurdt sawol troch de Noard-
Friezen as de Sorben tige wurdearre, om't op dy wize de mooglikheid bean wurdt 
"unmittelbar an die politisch Verantwortlichen heranzutragen' (Bericht. 1996: 46). 
Fanseis is de geografyske en mooglik ek psychologyske ôfstân tusken 'fjild' en dy 
polityk ferantwurdliken yn de Provinsje Fryslân lytser as yn Brandenburch, 
Sleeswyk-Holstein en Saksen, mar dat liket ûnfoldwaande reden om ek yn Fryslân 
nochris de mooglikheden ta in mear fest oerlisorgaan tusken taalgroep en provinsjaal 
bestjoer en tusken taalgroep en it regear te ûndersykjen. As sa'n opset dan ek noch 
útwreide wurdt mei in ferplichte ferslachjouwing en evaluaasje fan it fierde belied, 
lykas dat yn Sleeswyk-Holstein bart en binnen it Europeesk Hânfest foar Regionale of 
Minderheidstalen fêstlein is. soe it Frysk ommers fersekere wurde fan in fest plak op 
de belieds- en politike aginda, dêr't no it tafal en feroarjende prioriteiten in grutter 
plak lykje yn te nimmen. 

As léste punt fan ferliking kom ik by it jild. En sa't ik hjirfoar ek al skreaun ha, de 
neamde bedraggen kinne allinne mei in soad foarbehâld hantearre wurde. Dat leit him 
net allinne oan de swierrichheid mei it ferlykjen, mar ek oan de ûnfolsleinens fan it 
oersjoch. En dat jildt wol hiel yn it bysûnder, mar net allinne, foar de ûnderwiisútjef-
ten op it mêd fan de regionale taal. Boppedat giet it allinne om oerheidsstipe en misse 
de ynspannings fan private fûnsen op itselde mêd. dy't mooglik fan ynfloed binne op 
de oerheidsynset (Schuster, 1996: 31). Feitlik wol ik net fierder gean as in ferlykjen 
fan de neamde totaalbedraggen: ƒ 15.600.000 foar it Frysk, DM 775.000 foar it 
Noard-Frysk, DM 0.0 foar it Sealter-Frysk en DM 36.900.000 foar it Sorbysk. In 

41 wumkes.nl

lnlytseferlikingfclIl it helied o(lngeondej]OllH'er t(lolgroepen: Sorhel1. .\:'o(lrd-Frie:ell, Sealter-Frie::.en en ~I,l)sterlmnl'erske Frie::.en

twongen (Hamer. 1990: 9-11). It ferlet om de demokratyske ynstelling fan it làn te
bewizen liket der ek mei foar soarge te hawwen dat it minderhedekêst yn de GrOnwet
fierder ûtwreide waard. Mar sOnder de oanwêzigens fan de Deensktalige minderheid
dy't hjoed de dei sa tusken de 40.000 en 50.000 minsken telt, hie de hàlding fan de
oerheid foar it Noard-Frysk oer grif hiel wat minder west.

Opmerklik is yn itselde ferbàn fierder dat yn it Nederlànske parlemint gjin mear
derheid te finen wie foar in yn syn formu1earring beskieden GrOnwetsartikel oangean
de it Nederlànsk, wylst de Sieeswyk-Hoisteinske Làndei unanym ta it opnimmen fan
it hjoeddeiske kêst 5 yn de GrOnwet besleat.9

" De ferliking mei de folle fierdergeande
formulearrings yn de GrOnwetten fan Brandenburch en Saksen kwalifisearret ek de
Nederlànske benadering ta ien fan kàld-wetter-freze.

Der kin fierder konstatearre wurde dat de beide talen sOnder in skriftlike tradysje,
it Noard- en it Sealter-Frysk, it fan de fjouwer besprutsen taalgroepen wat regeljou
wing oanbelanget it minst dogge. 9

;

Ik kom by it twadde punt fan ferliking. nammentlik de relaasje tusken de oerheid
en de oanbelangjende taalgroep. Oars as yn Noard-Fryslàn en yn de Lausitz misse de
Sealter-Friezen en de Westerlauwerske Friezen in fêst oerlisorgaan mei de direkt fer
antwurdlike oerheid. De relaasje tusken Provinsje en Ryksoerheid is yn de rin fan de
jierren wol fierder ynstitûsjonalisearre, mar dy tusken de oerheid en de fertsjintwurdi
gers fan de taalgroep seIs mist in fêste organisaasje. Dat kin dochs opmerklik neamd
wurde yn ferliking mei de situaasje yn Noard-Fryslàn, dêr't sOnt febrewaris 1989 it
Gremium >varber is, wylst dêrnjonken de Grenzlandbeauftragte faar in streekrjochte
ferbining mei de minister-presidint fan it BOnslàn soarget. Yn de Lausitz is krektlyk
praat fan in fierdere ynstitûsjonalisearring fan de relaasje tusken oerheid en taalgroep,
sawol yn de foarm fan in Rat jür Sorbische Angelegenheiten, dy't yn Brandenburch
bestiet en yn Saksen noch yn tarieding is, as dêrnjonken op regionaal en lokaal nivo
mei de oanwêzigens fan Sorbenbeauftragte. Dy opset wurdt sawol troch de Noard
Friezen as de Sorben tige wurdearre, om't op dy wize de mooglikheid bean wurdt
"unmittelbar an die politisch Verantwortlichen heranzutragen' (Bericht, 1996: 46).
Fansels is de geografyske en mooglik ek psychologyske Ofstàn tusken 'fjild' en dy
polityk ferantwurdliken yn de Provinsje Fryslàn lytser as yn Brandenburch,
Sleeswyk-Holstein en Saksen, mar dat liket Cmfoldwaande reden om ek yn Fryslàn
nochris de mooglikheden ta in mear fêst oerlisorgaan tusken taalgroep en provinsjaal
bestjoer en tusken taalgroep en it regear te Ondersykjen. As sa'n opset dan ek noch
ûtwreide wurdt mei in ferplichte ferslachjouwing en evaluaasje fan it fierde belied,
lykas dat yn Sieeswyk-Holstein bart en binnen it Europeesk Hànfest foar Regionale of
Minderheidstalen fêstlein is, soe it Frysk ommers fersekere wurde fan in fêst plak op
de belieds- en politike aginda, dêr't no it tafal en feroarjende prioriteiten in grutter
plak Iykje yn te nimmen.

As lêste punt fan ferliking kom ik by it jild. En sa't ik hjirfoar ek al skreaun ha, de
neamde bedraggen kinne allinne mei in soad foarbehàld hantearre wurde. Dat leit him
net allinne oan de swierrichheid mei it ferlykjen, mar ek oan de Onfolsleinens fan it
oersjoch. En dat jildt wol hiel yn it bysOnder, mar net allinne, foar de Onderwiisûtjef
ten op it mêd fan de regionale taal. Boppedat giet it allinne om oerheidsstipe en misse
de ynspannings fan private fOnsen op itselde mêd, dy't mooglik fan ynfioed binne op
de oerheidsynset (Schuster, 1996: 31). Feitlik wol ik net fierder gean as in ferlykjen
fan de neamde totaalbedraggen: f l5.600.000 foar it Frysk, DM 775.000 foar it
:'-Joard-Frysk, DM 0,0 foar it Sealter-Frysk en DM 36.900.000 foar it Sorbysk. In

41



Piet Hemminga 

weromrekkenjen fan dy bedraggen ta it tal sprekkers fan de oanbelangjende talen giet 
foarby oan it feit dat in lytsere taal fanwegen skaaleasken per definysje djoerder is as 
in gruttere taal.* As ik fan in tal aktive praters útgean fan goed 460.000 Westerlau-
werske Friezen, 8.000 Noard-Friezen, 2.000 Seal ter-Friezen en 20.000 Sorben, be
tsjut soks dat it Sealter-Frysk de prater it djoerst wêze sil en it Westerlauwersk-Frysk 
de prater it minst djoer. De werklikheid is lykwols dat it Sorbysk der mei in bedrach 
fan DM 1842 foar elke Sorbysktalige fier útrint.97 Dy útkomst is net los te sjen fan it 
wurk fan in warbere Sorbyske beweging dy't it slagge is om op 'e tiid syn kansen waar 
te nimmen. Dy útkomst is likemin los te sjen fan de mei it Ienwurdingsferdrach fêst-
leine garânsje foar de rjochten fan de Sorben. 

Oan de ein kommen fan myn ferliking stel ik fêst dat de oerheidsynspannings oan-
geande it Sorbysk op de trije punten: regeljouwing, ynstitúsjonalisearring fan de 
relaasje tusken oerheid en taalgroep en finansjele ynspannings, fan de fjouwer 
besprutsen taalgroepen dúdlik it fierst geane. Foar it Sealter-Frysk kin fêststeld wurde 
dat de oerheid neat ta it behâld dêrfan ûndernimt. Hoewol't de ynset fan de oerheid net 
de iennichste faktor is dy't de takomst fan in taal beskaat, moat de heine takomst fan it 
Sealter-Frysk mei grutte soarch yn "e mjitte sjoen wurde. Tagelyk moat opmurken 
wurde dat krekt mei útsûndering fan it Sealterlân yn alle regio's al jierrenlang in taal
beweging warber is.9S Dêrsûnder kin it net. Foar it Noard-Frysk kin sein wurde dat de 
lanlike oerheid it ôfrûne desennium op it mêd fan de regeljouwing en de ynstitúsjona
lisearring fan de relaasje mei de Noard-Friezen it nedige út de wei set hat. Allinne 
lykje de finansjele ynspannings sawol wat omfang as bredens oanbelanget benefter te 
bliuwen, benammen as der sjoen wurdt nei de ynspannings dy't der foar it behâld fan 
it Sorbysk dien wurde. De oerheidsynspannings foar it Westerlauwersk Frysk kinne 
yn relaasje ta dy foar it Sorbysk ek noch fierder groeie. Dat jildt bygelyks foar de wet-
jouwing oangeande it brûken fan de taal as it giet om de toponimen. yn it fuortset 
ûnderwiis en mei ferkiezingsprosedueres. Foar de situaasje yn Fryslân moat as léste 
fierders opmurken wurde dat der, yn ferliking mei de situaasje yn Noard-Fryslân en 
de Lausitz, nochris sjoen wurde kin nei de wize sa't de relaasje tusken oerheid en taal
groep stal jûn wurdt. 

De kopposysje fan de Sorben ûnder de fjouwer taalgroepen liket myn hypoteze sa't 
dy ûnder 2 formulearre is te befêstigjen. Yn de Lausitz wurket net allinne in warbere en 
relatyf grutte taalbeweging konkretisearre yn de Domowina, mar dy hat ek twaris tûk 
gebrûk makke fan tige feroarjende eksterne omstannichheden. De earste kear wie dat 
fuortendaliks nei de Twadde Wrâldoarloch, en de twadde kear wie dat by it opgean fan 
de DDR yn de Bûnsrepublyk Dútslân. Yn beide gefallen kin fêststeld wurde dat de min
derheid gebrûk wist te meitsjen fan de ûnwissens fan de mearderheid. 

Yn Noard-Fryslân hat de Fryske beweging yn 1925 profitearre fan de mei de nije 
grins mei Denemarken ûntstiene minderhedeproblematyk en it dêrmei gearhingjende 
belied fan it Prusysk regear om dy problematyk foaral net grutter te meitsjen. Goed 
sechstich jier letter profitearren de Noard-Friezen, noch altiten meiliftsjend mei de 
Deenske minderheid, fan de politike en steatsrjochtlike krisis yn Sleeswyk-Holstein 
dy't de eftergrûn foar de nije Grûnwet fan dat lân foarmet. 

Foar Westerlauwersk Fryslân kinne foar it nei-oarlochske tiidrek trije perioaden 
fan beliedsfoarming ûnderkend wurde. De earste is dy fan de jierren krekt nei de oar-
loch, begjinnend mei de publikaasje fan de Rapporten Fryske Beweging, dêrnei it de-
sintralisaasjedebat, dan it ûntstean fan de 'Friese kwestie' en útrinnend yn de wetjou-
wing fan 1955 en 1956. Fan dy beliedsfoarming kin sein wurde dat de Fryske bewe-
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weromrekkenjen fan dy bedraggen ta it tal sprekkers fan de oanbelangjende talen giet
foarby oan it feit dat in lytsere taal fanwegen skaaleasken per definysje djoerder is as
in gruttere taal. 96 As ik fan in tal aktive praters ûtgean fan goed 460.000 Westerlau
werske Friezen, 8.000 Noard-Friezen, 2.000 Sealter-Friezen en 20.000 Sorben, be
tsjut soks dat it Sealter-Frysk de prater it djoerst wêze sil en it Westerlauwersk-Frysk
de prater it minst djoer. De werklikheid is lykwols dat it Sorbysk der mei in bedrach
fan DM 1842 foar elke Sorbysktalige fier ûtrint. Dy ûtkomst is net los te sjen fan it
wurk fan in warbere Sorbyske beweging dy't it slagge is om op 'e tiid syn kànsen waar
te nimmen. Dy ûtkomst is likemin los te sjen fan de mei it Ienwurdingsferdrach fêst
leine garànsje foar de rjochten fan de Sorben.

Oan de ein kommen fan myn ferliking stel ik fêst dat de oerheidsynspannings oan
geande it Sorbysk op de trije punten: regeljouwing, ynstitûsjonalisearring fan de
relaasje tusken oerheid en taalgroep en finansjele ynspannings, fan de fjouwer
besprutsen taalgroepen dûdlik it fierst geane. Foar it Sealter-Frysk kin fêststeld wurde
dat de oerheid neat ta it behàld dêrfan ûndernimt. Hoewol 't de ynset fan de oerheid net
de iennichste faktor is dy't de takomst fan in taal beskaat, moat de heine takomst fan it
Sealter-Frysk mei grutte soarch yn 'e mjitte sjoen wurde. Tagelyk moat opmurken
wurde dat krekt mei ûtsûndering fan it Sealterlàn yn alle regio's al jierrenlang in taal
beweging warber is."' Dêrsûnder kin it net. Foar it Noard-Frysk kin sein wurde dat de
lanlike oerheid it ófrûne desennium op it mêd fan de regeljouwing en de ynstitûsjona
lisearring fan de relaasje mei de Noard-Friezen it nedige ût de wei set hat. Allinne
lykje de finansjele ynspannings sawol wat omfang as bredens oanbelanget benefter te
bliuwen, benammen as der sjoen wurdt nei de ynspannings dy't der foar it behàld fan
it Sorbysk dien wurde. De oerheidsynspannings foar it Westerlauwersk Frysk kinne
yn relaasje ta dy foar it Sorbysk ek noch fierder groeie. Dat jildt bygelyks foar de wet
jouwing oangeande it brûken fan de taal as it giet om de toponimen, yn it fuortset
ûnderwiis en mei ferkiezingsprosedueres. Foar de situaasje yn Fryslàn moat as lêste
fierders opmurken wurde dat der, yn ferliking mei de situaasje yn Noard-Fryslàn en
de Lausitz, nochris sjoen wurde kin nei de wize sa't de relaasje tusken oerheid en taal
groep staljûn wurdt.

De kopposysje fan de Sorben ûnder de fjouwer taalgroepen liket myn hypoteze sa't
dy ûnder 2 forrnulearre is te befêstigjen. Yn de Lausitz wurket net allinne in warbere en
relatyf grutte taalbeweging konkretisearre yn de Dommvina, mar dy hat ek twaris tûk
gebrûk makke fan tige feroarjende eksterne omstannichheden. De earste kear wie dat
fuortendaliks nei de Twadde Wràldoarloch, en de twadde kear wie dat by it opgean fan
de DDR yn de Bûnsrepublyk Dûtslàn. Yn beide gefallen kin fêststeld wurde dat de min
derheid gebrûk wist te meitsjen fan de ûnwissens fan de mearderheid.

Yn Noard-Fryslàn hat de Fryske beweging yn 1925 profitearre fan de mei de nije
grins mei Denemarken ûntstiene minderhedeproblematyk en it dêrmei gearhingjende
belied fan it Prusysk regear om dy problematyk foaral net grutter te meitsjen. Goed
sechstich jier letter profitearren de Noard-Friezen, noch altiten meiliftsjend mei de
Deenske minderheid, fan de politike en steatsrjochtlike krisis yn Sleeswyk-Holstein
dy't de eftergrûn foar de nije Grûnwet fan dat làn foarmet.

Foar Westerlauwersk Fryslàn kinne foar it nei-oarlochske tiidrek trije perioaden
fan beliedsfoarming ûnderkend wurde. De earste is dy fan de jierren krekt nei de oar
loch, begjinnend mei de publikaasje fan de Rapporten Fryske Beweging, dêrnei it de
sintralisaasjedebat, dan it ûntstean fan de 'Friese kwestie' en ûtrinnend yn de wetjou
wing fan 1955 en 1956. Fan dy beliedsfoarming kin sein wurde dat de Fryske bewe-
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ging gebrûk wist te meitsjen fan it nei de oarloch besteande stribjen nei fernijing. 
Dochs hat dat net it measte opsmiten en dêrnei bliuwt it mei it ûntbrekken fan relevan
te eksterne ûntjouwings lang stil. Soks duorret oant de ein fan de jierren sechstich, as 
de Bewegingsried, folge troch de Provinsje, it feroarjend kultureel klimaat en de 
tanimmende fmansjele mooglikheden oangrypt om nije easken oangeande it Frysk yn 
te bringen. It ferplichte ynfieren fan it Frysk yn it leger ûnderwiis is njonken ryksstipe 
foar in tal Frysk-kulturele saken it resultaat. De tredde perioade is mids jierren njog-
gentich te trasearjen as der wetjouwing ta stân komt op it mêd fan it Frysk yn it be-
stjoerlik ferkear, it Frysk yn it rjochtsferkear en it Europeesk Hânfest foar regionale of 
minderheidstalen. Krekt it Hânfest liket de foar it Fryske beliedssubsysteem relevante 
eksterne faktor te represintearjen. Dy faktor bestiet út it mei troch de Europeeske ien-
wurding ûntstiene nije omtinken foar it plak fan lytse talen en kultueren, de 
Nederlânske taal en kultuer derby ynbegrepen. 
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;ing gebrûk wist te meitsjen fan it nei de oarloeh besteande stribjen nei fernijing.
Doehs hat dat net it measte opsmiten en dêrnei bliuwt it mei it ûntbrekken fan relevan
te eksterne ûntjouwings lang stil. Soks duorret oant de ein fan de jierren seehstieh, as
de Bewegingsried, folge troeh de Provinsje, it feroarjend kultureel klimaat en de
tanimmende finansjele mooglikheden oangrypt om nije easken oangeande it Frysk yn
te bringen. It ferpliehte ynfieren fan it Frysk yn it leger ûnderwiis is njonken ryksstipe
foar in tal Frysk-kulturele saken it resultaat. De tredde perioade is mids jierren njog
gentieh te trasearjen as der wetjouwing ta stan komt op it mêd fan it Frysk yn it be
stjoerlik ferkear, it Frysk yn it rjoehtsferkear en it Europeesk Hànfest faal' regionale of
minderheidstalen. Krekt it Hänfest liket de foar it Fryske beliedssubsysteem relevante
eksterne faktor te represintearjen. Dy faktor bestiet ût it mei troeh de Europeeske ien
wurding ûntstiene nije omtinken foar it plak fan lytse talen en kultueren, de
:\ederlanske taal en kultuer dêrby ynbegrepen.
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Piet Hemminga 

Noaten 

1. De termen ferlykjend (komparatyf) ûndersyk. ynternasjonaal ferlykjend ûndersyk en lannen-ferlyk-
jend ûndersyk wurde faak trochinoar brûkt (Schuster, 1996: 23). 

2. A. F. A. Korsten. A. F. M. Bertrand, P. de Jong. J. M. L. M. Soeters (red.) Internationaal vergelijkend 
onderzoek, 's-Gravenhage, 1995. 

3. Regionale talen binne minderheidstalen dy't binnen in part fan it steatsferbân brûkt wurde, njonken 
of yn it plak fan in dominantere mearderheidstaal. Dy léste fait. oars as de regionale of minderheids
taal, wol gear mei it hiele grûngebiet fan de steat. Yn in soad gefallen nimme regionale of minder
heidstalen tagelyk yn in oar steatsferbân ek de posysje fan dominante mearderheidstaal yn. Dat is 
allinne net it gefal mei de unike regionale of minderheidstalen. Ta it earste skift hearre yn de Euro-
peeske Uny 48 talen mei dêrûnder it Dútsk yn Denemarken en yn Itaalje, it Deensk yn Dútslân, it 
Nederlânsk yn Frankryk en it Sweedsk yn Finlân. Ta it skift fan de 18 unike regionale of minder
heidstalen wurde binnen de Europeeske Uny ûnder mear it Baskysk. it Bretonsk. it Frysk, it Gaelik, it 
Katalaansk. it Sorbysk en it Welsk rekkene. 

4. ItBeaken, 36. 1974. 
5. Etnolinguistyske fitalens giet werom op in troch Giles e.o. ûntwikkele model dat status, ynstitúsjone-

le stipe en demografy yn ferbân mei in taal, ta dat iene begryp werom bringt (Giles en Coupland. 
1991: 136). 

6. Gorter (1997: 290) wiist op de mei de ferskillen yn omfang gearhingjende swierrichheden om as 
Europeeske taalminderheden binnen it ramt fan de Europeeske Uny mei-elkoar op te arbeidzjen. It tal 
fan tweintich miljoen praters fan in regionale of minderheidstaal is basearre op de tallen dy't Euro-
mosaic yn tabel 3 jout. 

7. Yn it sûnt Maastricht 1992 oanpaste Ferdrach ta oprjochtsjen fan de Europeeske Mienskip giet it yn 
Artikel 128 om it ûntjaan fan de kultueren fan de lidsteaten mei earbiedigjen fan it nasjonaal en 
regionaal ferskaat fan dy kultueren. Harald Haarmann (1995: 44) is trouwens de miening tadien dat 
de Europeeske Uny der gjin tóö/belied op neihâldt. 

8. Oangeande de mei sok ferlykjen gearhingjende problemen, sjoch ûnder mear: Sikma en Gorter 
(1991: 7-10) en Schuster (1996: 21-39). 

9. Ynstitúsjonalisearring kin sjoen wurde as it fêstlizzen fan de (spul)regels foar it mei-elkoar omgean. 
Ta dy regels kinne ûnder mear rûtines, prosedueres, konvinsjes, rollen, strategyen. organisatoaryske 
foarmen en technologyen rekkene wurde (March en Olsen, 1989: 22). 

10. Grûnwetlike en wetlike regelings fan taal rekkenje ik yn dat ferbân ta de neamde substansjele foar-
sjennings. 

11. De fraach oft it Leech- en Boppe-Sorbysk twa ferskillende talen of twa farianten fan ien en deselde 
taal binne. hat al hiel wat diskusje oplevere. dy't. sjoen de defmysjeswierricbheden op dat mêd. slim 
ta in útdragen saak komme kin (Marti, 1992: 27). Tusken de Ober- en de Niederlausitz wurdt yn de 
Midden-Lausitz in oergongsdialekt praat: it Midden-Sorbysk. dat lykwols yn tal, mei troch de brún-
koalwinning yn dat gebiet, hurd efterút gien is (Elle, 1991: 25). Oars as it Noard-Frysk en it Sealter-
Frysk kenne beide Sorbyske farianten in skreaune tradysje. Foar it Boppe-Sorbysk is it dialekt fan de 
Bautzener krite de noarm wurden en foar it Leechsorbysk is dat it dialekt fan Cottbus. De earste grut
tere Sorbysk skreaune teksten binne út de tiid fan de Reformaasje. It Nije Testamint waard al yn 1548 
yn it Sorbysk oerset (Faßke. 1991: 28-29). 

12. Sjoch: Michael Hainz, Kirchlichkeit im sorbisch-katholischen Kernsiedlungsgebiet, in ûnderdiel fan 
it ûndersyk 'Ländliche Lebensverhältnisse im Wandel 1952, 1972 und 1993/94' dat yn opdracht fan 
it Bundeslandwirtschaftsministerium en koördinearre troch it Forschungsgesellschaft für Agrarpoli
tik undAgrarsoziologie e. V. yn Bonn, útfierd is. It einferslach moat noch ferskine. 

13. Sorben neame harsels yn it Sorbysk Serby. yn it Dútsk wurdt oer Sorben of Wenden praat. De namme 
Wenden giet werom op de troch Romeinske skiedskriuwers brûkte namme Venedi of Venethi foar de 
stammen dy't yn de earste ieuwen fan ús jiertelling by de Weichsel lans fan de Karpaten oant yn 
noardlike rjochting de Eastseekust en yn westlike rjochting oant de mûning fan de Oder ta libben 
(Kunze. 1996: 3-4). 

14. Feitlik begûn de assimilaasje earder as de troch Kipke neamde jierren sechstich, mar al yn 1950. 
doe't de beding fan de Domowina yn kommunistyske hannen kaam. De Domowina waard doe wat 
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1. De termen ferlykjend (komparatyt) ûndersyk. ynternasjonaal ferlykjend ûndersyk en lannen-ferlyk
jend ûndersyk wurde faak trochinoar brûkt (Schuster, 1996: 23).

2. A. F. A. Korsten. A. F. M. Bertrand, P. de Jong. J. M. L. M. Soeters (red.) Internationaal \'ergelijkend
onderzoek, 's- Gravenhage, 1995.

3. Regionale talen binne minderheidstalen dy't binnen in part tàn it steatsferbàn brûkt wurde, njonken
of yn it plak fan in dominantere mearderheidstaal. Dy lêste fait, aars as de regionale of minderheids
taal, wol gear mei it hiele grûngebiet fan de steat. Yn in soad gefallen nimme regionale of minder
heidstalen tagelyk yn in oar steatsferbàn ek de posysje fan dominante mearderheidstaal yn. Dat is
allinne net it gefal mei de unike regionale of minderheidstalen. Ta it earste skift hearre yn de Euro
peeske Uny 48 talen mei dêrûnder it Dûtsk yn Denemarken en yn 1taalje, it Deensk yn Dûtslàn, it
Nederlànsk yn Frankryk en it Sweedsk yn Finlàn. Ta it skift hm de 18 unike regionale of minder
heidstalen wurde binnen de Europeeske Uny ûnder mear it Baskysk, it Bretonsk, it Frysk, it Gaelik, it
Katalaansk. it Sorbysk en it Welsk rekkene.

4. It Beaken, 36. 1974.
5. Etnolinguistyske tïtalens giet werom op in troch Giles e.o. ûntwikkele model dat status, ynstitûsjone

Ie stipe en demografy yn ferbàn mei in taal, ta dat iene begryp werom bringt (Giles en Coupland.
1991: 136).

6. Gorter (1997: 290) wlist op de mei de ferskillen yn omfang gearhingjende swierrichheden om as
Europeeske taal minderheden binnen it ramt fan de Europeeske Unv mei-elkoar op te arbeidzjen. It tal
fan tweintich miljoen praters fan in regionale of minderheidstaal is basearre op de tallen dy't Euro
fl10saic yn tabel 3 jout.

7. Yn it sûnt Maastricht 1992 oanpaste Ferdrach ta opijochtsjenfan de Europeeske Miellskip giet it yn
Artikel 128 om it ûntjaan fan de kultueren tàn de lidsteaten mei earbiedigjen fan it I/{lsjonaal en
regionaalferskaat fan dy kultueren. Haraid Haarmann (1995: 44) is trouwens de miening tadien dat
de Europeeske Uny der gjin taalbelied op neihàldt.

8. Oangeande de mei sok ferlykjen gearhingjende problemen, sjoch ünder mear: Sikma en Gorter
(1991: 7-10) en Schuster (1996: 21-39),

9, Ynstitûsjonalisearring kin sjoen wurde as it fêstlizzen fan de (spul)regels foar it mei-elkoar omgean.
Ta dy regels kinne ünder mear rütines, prosedueres, konvinsjes. rollen, strategyen, organisatoaryske
foarmen en technologyen rekkene wurde (March en Olsen, 1989: 22).

10, Grünwetlike en wetlike regelings fan taal rekkenje ik yn dat ferbàn ta de neamde substansjele foar
sjennings.

I I. De traach oft it Leech- en Boppe-Sorbysk twa ferskillende talen of twa farianten fan ien en deselde
taal binne, hat al hiel wat diskusje oplevere, dy't. sjoen de detïnysjeswierrichheden op dat mêd. slim
ta in ûtdragen saak komme kin (Marti, 1992: 27). Tusken de Ober- en de Niederlausitz wurdt yn de
Midden-Lausitz in oergongsdialekt praat: it Midden-Sorbysk, dat Iykwols yn tal, mei troch de brûn
koalwinning yn dat gebiet, hurd efterût gien is (EIIe, 1991: 25). Oars as it Noard-Frysk en it Sealter
Frysk kenne beide Sorbyske farianten in skreaune tradysje. Foar it Boppe-Sorbysk is it dialekt fan de
Bautzener krite de noarm wurden en foar it Leechsorbysk is dat it dialekt fan Cottbus. De earste grut
tere Sorbysk skreaune teksten binne ût de tiid fan de Reformaasje. 1t Nije Testamint waard al yn 1548
yn it Sorbysk oerset (FaBke. 1991: 28-29),

12. Sjoch: Michael Hainz, Kirchlichkeit im sorbisch-katholischen Kernsiedlungsgebiet, in ünderdiel fan
it ündersyk 'Ländliche Lebensverhältnisse im Wandel 1952, 1972 und 1993194' dat yn opdracht fan
it Bundeslandwirtschaftsministerium en koärdinearre troch it Forschungsgesellschaftfiir Agrarpoli
tik wui Agrarsoziologie e. V. yn Bonn, ûtfierd is. 1t einferslach moat noch ferskine.

13. Sorben neame harsels yn it Sorbysk Serby, yn it Dûtsk wurdt oer Sorben ofWenden praat. De namme
Wenden giet werom op de troch Romeinske skiedskriuwers brükte namme Venedi of Venethi foar de
stammen dy't yn de earste ieuwen fan ûs jiertel1ing by de Weichsellàns fan de Karpaten oant yn
noardlike rjochting de Eastseekust en yn westlike rjochting oant de mûning fan de Oder ta Iibben
(Kunze, 1996: 3-4),

14, Feitlik begün de assimilaasje earder as de troch Kipke neamde jierren sechstich, mar al yn 1950,
doe't de lieding fan de D01110wina yn kommunistyske hannen kaam. De DO/i1owillo waard doe wat
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langer wat mear "Transmissionsriemen der SED, um deren Machtmonopol bei den Sorben durch
zusetzen" (Mahling. 1991: 15). 

15. 1t tal fan 143.000 wurdt net befestige trochoare auteurs. Elle (1992: 6) hat it oer 111.000 Sorben yn 
1936 en 81.000 yn 1956. Spieß (1996: 73-74) makket dúdlik dat dy sifers net mei de realiteit 
oerienkomme kinne. Tt vverklik tal Sorbyskpraters is leger. De sifers fan 1987 binne net represinta-
tyf en foar wat it Leechsorbysk oangiet. it resultaat fan in statistysk trochberekkenjen fan mar op ien 
doarp basearre sifers. Dy sifers komme net oerien mei de earste resultaten fan it sosjolinguïstysk 
ûndersykdat yn 1993 üoch it Soi-bysk Ynstitiît te Cottbus begûn is (Spiess. 1994: 390). 

16. Elle (1992: 3) neamt yn it selde ferbân de tallen fan resp. 11.000 en 3.000, wylst Pastor (1997: 42) it 
oerresp. 11.600 en 3.300 learlingen hat. 

17. Meidieling dd. 24 septimber 1997. 
18. Ek Elle (1991:25) seit dat op syn minst twa tredde part fan de befolking dy't it Sorbysk aktyf brukt 

yn it 15.000 ynwenners tellende kearngebiet wennet. 

19. Neide (1994: 119) wüst der nammers op dat yn de hiele wrâld gjin foarbyld fan in symmetryske 
twataligens te fmen is. Dy situaasje soe betsjutte dat de beide talen yn tal like grut. yn prestiizje of 
identiteitssituaasje folslein ferlykber mei-elkoar en yn de praktyk fan bygelyks it ûnderwiis folslein 
lykweardich binne. 

20. Buten de Kreis Nordfriesland bleau Helgolân, dat nei earder by Denemarken heard te hawwen, yn 
1890 fan Britske yn Dútske hannenkaam en sunt 1932 t ade Kreis Pinneberg yn Sleeswyk-Holstein 
heart. De Kreis Nordfriesland kaam yn 1970 ta stân yn in gruttere reorganisaasje fan it ynlânsk be-
stjoer fan Sleeswyk-Holstein dat de 17 lânkreise werom brocht ta 11. Nordfriesland ûntstie as gear-
foeging fan de eardere Kreise Südtondern. Husum en Eiderstedt (Steensen. 1995: 430-431). 

21. De fiergeande gefolgen fan de tastream fan flechtlingen út it easten kin Onder mear yllustrearre 
wurde oan de hân fan de skiednis fan it foar it Ferringer Frysk wichtige gymnasium op it Noard-
Fryske Waadeilân Feer. Dy skoalle ûntstie yn 1946 as fuortsetting fan in skoalle foar flechtlinge-
bern út de Baltyske lannen yn it Pommerske Misdroy (Tholund. 1966: 28). 

22. Arhammar (1995: 26) wol hawwe dat der likefolle Halunderpraters earne oars as op Helgolân 
wenje. 

23. De tsiende fariant. it Frysk fan de Südergoesharde is begjin jierren tachtich útstoarn (Walker, 1996: 
6). 

24. Sjoch foar in koart oersjoch fan de polityk-bestjoerlike organisaasje fan de Bûnsrepublyk Dútslân: 
Dekker (1989: 77-80). 

25. De nije feandoarpen oan de râne fan it Sealterlân: Idafehn. Elisabethfehn en Sedeisberg, hawwe in 
soad ymmigranten lutsen en binne net Sealtersk wurden (Kramer, 1969: 19). 

26. Yn it Dútsk bestiet it begryp 'Sprachinsel', dat derfan útgiet dat it giet om in taalmienskip dy't fan it 
eigen haadgebiet skaat is. It ferskynsel taaleilân ymplisearret yn dy opfetting it bestean fan in 'taal-
kontinint' (Mattheier, 1994: 111). Mar yn it gefal fan de unike regionale talen is der gjin taalgebiet 
dêr't dyselde talen in dominante posysje ynnimme. It Sealterlân, of de oare hjir besprutsen taaire
gio's, kin yn dy benadering dan ek gjin taaleilân neamd wurde. 

27. Meidieling fan Johanna Evers, learares yn it Sealterlân, dd. 14 novimber 1997. Dat tal learlingen 
leit aardich heger as de tweintich dy't Kramer (1996: 62, 67) neamt. 

28. Under mear Stellmacher (1993: 290) sprekt syn twivel oer it behâld fan it Sealtersk út. 

29. Bo Sjölin hat it bestean fan it Frysk yn Dútslân as "bestgehütetes Geheimnis der Bundesrepublik" 
omskreaun (Steensen. 1994: 75). Dat sizzen jildt wol yn it bysûnder foar it Sealter-Frysk dat byge
lyks net yn it ferslach fan de yn 1991 op de Akademie Sankelmark holden konferinsje oer 'Friesen 
und Sorben' (Kiel, 1991) foarkomt, en likemin yn it ferslach fan de in jier earder ek op Sankelmark 
holden konferinsje 'Friesen heute'(Bräist/Bredstedt, 1990). 

30. CBS-sifers fan ljannewaris 1997 

31. Hoefolle Frysktaligen buten Fryslân wenje is slim te sizzen, mar as der foar it tiidrek fan nei de 
Twadde Wrâldoarloch útgien wurdt fan in útstream fan trochinoar 2 persint fan de Fryske befol
king, dat wol sizze sa'n 11.000 minsken yn it jier. mei dêrûnder in 60% Fryskpraters. dan hawwe 
harren sûnt 1945 grif in lytse 300.000 Fryskpraters buten Fryslân festige. In part dêrfan is lykwols 
ek weromkommen, mar it is net bekend hoefolle as dat binne. Op himsels is it tal ymmigranten net 
folie lytser as it tal emigranten yn itselde tiidrek. As it tal Frysktaligen ûnder de ynkommers op 50 
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langer wat mear "Transmissionsriemen der SED, um deren Machtmonopol bei den Sorben durch
zusetzen"(Mahling, 1991: 15).

15. lt tal fan 143.000 wurdt net befêstige troch oare auteurs. Elle (1992: 6) hat it oer 111.000 Sorben yn
1936 en 81.000 yn 1956. SpieB (1996: 73-74) makket dûdlik dat dy sifers net mei de realiteit
oerienkomme kinne. Tt werklik tal Sorbyskpraters is leger. De sifers fan 1987 binne net represinta
tyf en foar wat it Leechsorbysk oangiet, it resultaat fan in statistysk trochberekkenjen fan mar op ien
doarp basearre sifers. Dy sifers komme net oerien mei de earste resultaten fan it sosjolinguïstysk
ûndersyk dat yn 1993 troch it Sorbysk YnstitlÎt te Cottbus begûn is (Spiess, 1994: 390).

16. Elle (1992: 3) neamt yn it selde ferban de tallen fan resp. 11.000 en 3.000, wylst Pastor (1997: 42) it
oer resp. 11.600 en 3.300 learlingen hal.

17. Meidieling dd. 24 septimber 1997.
18. Ek Elle (1991 :25) seit dat op syn minst twa tredde part fan de befolking dy't it Sorbysk aktyf brûkt

yn it 15.000 ynwenners tellende kearngebiet wennet.
19. Nelde (1994: 119) wiist der nammers op dat yn de hiele wrilld gjin foarbyld fan in symmetryske

twataligens te finen is. Dy situaasje soe betsjutte dat de beide talen yn tallike grut. yn prestiizje of
identiteitssituaasje folslein ferlykber mei-elkoar en yn de praktyk fan bygelyks it ûnderwiis folslein
Iykweardich binne.

20. Bûten de Kreis Nordfriesland bleau Helgoliln, dat nei earder by Denemarken heard te hawwen, yn
1890 fan Britske yn Dûtske hannen kaam en sûnt 1932 ta de Kreis Pinneberg yn Sleeswyk-Holstein
hearl. De Kreis Nordfriesland kaam yn 1970 ta stan yn in gruttere reorganisaasje fan it ynlànsk be
stjoer fan Sieeswyk-Hoistein dat de 17 lànkreise werom brocht ta 11. Nordfriesland ûntstie as gear
foeging fan de eardere Kreise Südtondern, Husum en Eiderstedt (Steensen, 1995: 430-431).

21. De fiergeande gefolgen fan de tastream fan t1echtlingen lit it easten kin ûnder mear yllustrearre
wurde oan de hàn fan de skiednis fan it foar it Ferringer Frysk wichtige gymnasium op it Noard
Fryske Waadeilàn Feer. Dy skoalle ûntstie yn 1946 as fuortsetting fan in skoalle foar f1echtlinge
bern lit de Baltyske lannen yn it Pommerske Misdroy (Tholund, 1966: 28).

22. Arhammar (1995: 26) wol hawwe dat der Iikefolle Halunderpraters earne oars as op Helgolàn
wenje.

23. De tsiende fariant. it Frysk fan de Südergoesharde is begjin jierren tachtich litstoarn (Walker, 1996:
6).

24. Sjoch foar in koart oersjoch fan de polityk-bestjoerlike organisaasje fan de Bûnsrepublyk Dûtslan:
Dekker (1989: 77-80).

25. De nije feandoarpen oan de rane fan it Sealterlan: Tdafehn, Elisabethfehn en Sedelsberg, hawwe in
soad ymmigranten lutsen en binne net Sealtersk wurden (Kramer, 1969: 19).

26. Yn it Dûtsk bestiet it begryp 'Sprachinsel', dat derfan ûtgiet dat it giet om in taalmienskip dy't fan it
eigen haadgebiet skaat is. Tt ferskynsel taaleilan ymplisearret yn dy opfetting it bestean fan in 'taal
kontinint' (Mattheier, 1994: 111). Mar yn it gefal fan de unike regionale talen is der gjin taalgebiet
dêr't dyselde talen in dominante posysje ynnimme. Tt Sealterlan, of de oare hjir besprutsen taaIre
gio's, kin yn dy benadering dan ek gjin taaleilàn neamd wurde.

27. Meidieling fan Johanna Evers, learares yn it Sealterlan, dd. 14 novimber 1997. Dat tal learlingen
leit aardich heger as de tweintich dy't Kramer (1996: 62, 67) neamt.

28. Vnder mear Stellmacher (1993: 290) sprekt syn twivel oer it behald fan it Sealtersk ûl.
29. Bo Sjölin hat it bestean fan it Frysk yn Dûtslan as "bestgehütetes Geheimnis der Bundesrepublik"

omskreaun (Steensen, 1994: 75). Dat sizzen jildt wol yn it bysûnder foar it Sealter-Frysk dat byge
Iyks net yn it ferslach fan de yn 1991 op de Akademie Sankelmark holden konferinsje oer 'Friesen
und Sorben' (Kiel, 1991) foarkomt, en likemin yn it ferslach fan de in j ier earder ek op Sankelmark
holden konferinsje 'Friesen heute'(BräistlBredstedt, 1990).

30. CBS-sifers fan I jannewaris 1997
31. HoefolIe Frysktaligen bûten Fryslan wenje is slim te sizzen, mar as der foar it tiidrek fan nei de

Twadde Wrilldoarloch litgien wurdt fan in ûtstream fan trochinoar 2 persint fan de Fryske befol
king, dat wol sizze sa'n 11.000 minsken yn it jier. mei dêrûnder in 60% Fryskpraters, dan hawwe
harren sûnt 1945 grif in lytse 300.000 Fryskpraters bûten Fryslan fêstige. In part dêrfan is Iykwols
ek weromkommen, mar it is net bekend hoefolIe as dat binne. Op himsels is it tal ymmigranteu net
folie Iytser as it tal emigranten yn itselde tiidrek. As it tal Frysktaligen ûnder de ynkommers op 50
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persint rûsd wurdt. en it grutste part dêrfan heart ta dyjingen dy't de provinsje earder ferlitten hie-
nen. dan kin it tal Frysktaligen yn Nederlân. dyjingen dy't al foar 1945 emigrearre binne ek meirek-
kene. op sa' n 650.000 minsken rûsd wurde. 

32. Ut in yn 1996 troch it IPO (Interprovinciaal Overleg) publisearre ûndersyksferslach docht bliken dat 
de útjeften foar kultuer foar de Provinsje Fryslân yn de begrutting foar 1996 in bedrach fan ƒ 46,99 
de ynwenner bedrage. Utert hat yn itselde jier it leechste bedrach de ynwenner, nammeritlik f 16.26. De 
Provinsje Seelân mei it op Flevolân nei lytste tal ynwenners. jout relatyf de heechste provinsjale bydra-
ge foar kultuer. nammentlik ƒ 54.57 de ynwenner út. Trochinoar giet it yn de tolve provinsjes om in 
bedrach fan ƒ 31.60 de ynwenner. As sjoen wurdt nei de provinsjale útjeften foar taal en literatuer. dan 
lûke de tolve provinsjes dêr mei-elkoar in bedrach fan ƒ 3.400.830.- foar út. De Provinsje Fryslân nimt 
dêrfan ƒ 2.570.900,- foar har rekken. Yn dat bedrach is trouwens de ryksbydrage foar de Fryske taal en 
kultuer fan ƒ 787.000,- begrepen. Seis provinsjes stypje net op it mêd fan taal en literatuer, wylst 
Grinslân. Drinte, Seelân, Noard-Brabân en Limburch trochinoar in bedrach fan ƒ 165.000,- foar dat 
doel op har begrutting stean hawwe. Op it mêd fan regionale kultuer en skiednis wienen de tolve pro
vinsjes yn 1996 fan doel in bedrach fan ƒ 5.259.614,- út te jaan. Yn dat bedrach binne trouwens de ama-
teuristyske keunsten, de bibleteken, de musea, de poadiumkeunsten en de argiven net begrepen. Súd-
Hollân is yn it skift fan de regionale taal en kultuer de minst warbere mei in bedrach fan ƒ 25.600.-; 
Noard-Brabân jout it measte mei in bedrach fan ƒ 1.618.300,-Trochinoar betelje de tolve provinsjes in 
bedrach fan ƒ 438.301,- op dat mêd. De Provinsje Fryslân sit in bytsje boppe dat gemiddelde mei in 
bedrach fan ƒ 472.500,- (Van Deijck-Hofmeester/Raijmakers. 1996: 26, 27). 

It mei-elkoar ferlykjen fan provinsjale begruttingssifers, kin slim barre sûnder te wizen op de dre-
gens fan dy ferliking. Sa is it yn ûndersyk fan Van Deijck en Raijmakers net altiten dúdlik as yn alle 
gefallen de provinsjale apparaatskosten buten de berekkening holden binne. Boppedat misse yn it 
ûndersyksferslach de provinsjale ynspannings op it mêd fan de wittenskip. Fryslân begrutte dêr yn 
1996 in bedrach fan 1,7 miljoen gûne foar. Fierders kin it gean om definysje- en ynterpretaasjefer-
skillen tusken de yn dit gefal tolve ûnderskate provinsjes. As léste punt wol ik wize op de beheindens 
fan in op ien begruttingsjier basearre ûndersyk. Der is lykwols gjin reden om te tinken dat de Fryske 
provinsjale finansjele ynspannings troch de jierren hinne in werklik hiel oar plak yn de ferliking mei 
de oare provinsjes sjen lit. Kok (1952: 37) liet al mear as fiifenfjirtich jier ferlyn sjen dat Fryslân fan 
de doe alve provinsjes, yn 1950 fierwei it meast foar kultuer útjoech: goed 48 sint de ynwenner, tsjin 
bygelyks 7 sinten yn Súd-Hollân en 18 sinten yn sawol Noard-Hollân as Seelân. 

33. It belang fan de provinsjes yn ferliking mei dat fan it Ryk en de gemeenten komt ek nei foaren as 
sjoen wurdt nei it bedrach dat de trije oerheidslagen oan belestings binnenkrije. Yn 1993 wie dat foar 
de provinsjes in bedrach fan 501 miljoen gûne, foar de gemeenten in bedrach fan 6.510 miljoen gûne 
en foar it Ryk in bedrach fan 158.811 miljoen gûne (CBS, Statistisch Jaarboek 1995. p. 259). It is 
oars net sa dat de provinsjes altiten in selde plak binnen it Nederlânsk steatsbestel ynnommen 
hawwe. Feitlik kin praat wurde fan in wikseljende wurdearring foar de provinsjale tuskenlaach. 

34. De earste Dútske Grûnwet mei in bepaling oer de beskerming fan minderheden is dy fan 28 maart 
1849. de saneamde Frankfurter Paulstsjerke-Grûnwet, neamd nei it plak dêr't de 586 frij keazen 
ôffurdigen op 18 maaie 1848 as Dútsk nasjonaal parlemint foar it earst gear kamen. Yn it haadstik 
oer de grûnrjochten fan it Dútske folk garandearret § 188 de "nicht deutsch redenden Volksstämmen 
Deutschlands ihre volkstümliche Entwicklung, namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, 
soweit deren Gebiete reichen, in dem Kirchenw:esen, dem Unterrichte, der inneren Verwaltung und 
Rechtspflege" (Pastor, 1997: 20). 

35. It ûntwerp-kêst 20b wie as folget: "Der Staat achtet die Identität der ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten". In útwreiding fan dat kêst mei "Er schützt und fördert Volksgruppen 
und nationale Minderheiten" hie it al earder net helle (Bericht. 1996: 36). 
Sjoch foar it Noard-Fryske stribjen ta it realisearjen fan in minderheidskêst yn de nije Dútske Grûn
wet: Nordfriesland, 90 en 91, 1990. 

36. Dêrmei hâldt de wetlike regeljouwing oangeande it brûken fan it Dútsk net op. Sa is foar it bedriuw-
slibben bygelyks it Handelsgesetzbuch fan belang, mei tal fan paragrafen oangeande de taal. Ien dêr
fan nammentlik § 244 seit dat "Der Jahresabschluß ist in deutscher Sprache und in deutscher Mark 
aufzustellen". It foar de notarispraktyk relevante Beurkundungsgesetz ken ek ferskate kêsten oan
geande it brûken fan it Dútsk. 
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persint rûsd wurdt. en it grutste part dêrfan heart ta dyjingen dy't de provinsje earder ferlitten hie
nen. dan kin it tal Frysktaligen yn Nederlán. dyjingen dy"t al foar 1945 emigrearre binne ek meirek
kene. op sa' n 650.000 minsken rûsd wurde.

32. Ut in yn 1996 troch it IPO (lntoprovinciaal Overleg) publisean-e ûndersyksferslach docht bEken dat
de ûtjeften foar kuituer foar de Provinsje Fryslán yn de begrutting foar 1996 in bedrach fan .f 46,99
de ynwenner bedrage. Utert hat yn itselde jier it leechste bedrach de ynwenner. nammentIik .f 16.26. De
Provinsje Seelán mei it op Flevolán nei lytste tal ynwenners. jout relatyf de heechste provinsjale bydra
ge foar ku/tuer. nammentIik f 54,57 de ynwenner ût. Trochinoar giet it yn de tolve provinsjes om in
bedrach fan .f 31.60 de ynwenner. As sjoen wurdt nei de provinsjale ûtjeften foar taal en Iiteratuer. dan
lûke de tolve provinsjes dêr mei-elkoar in bedrach fan .f 3.400.830.- foar ût. De Provinsje Fryslàn nimt
dêrfan.f 2.570.900.- foar har rekken. Yn dat bedrach is trouwens de ryksbydrage foar de Fryske taal en
ku/tuer fan .f n7.000.- begrepen. Seis provinsjes stypje net op it mêd fan taal en literatuer. wylst
Grinslán. Drinte, Seelán. Noard-Brabàn en Limburch trochinoar in bedrach fan .f 165.000.- foar dat
doel op har begrutting stean hawwe. Op it mêd fan regionale ku/tuer en skiednis wienen de tolve pro
vinsjes yn 1996 fan doel in bedrach fan.f 5.259.614,- ût te jaan. Yn dat bedrach binne trouwens de ama
teuristyske keunsten, de bibleteken, de musea, de poadiumkeunsten en de argiven net begrepen. Sûd
Hollàn is yn it skift fan de regionale taal en kultuer de minst warbere mei in bedrach fan .f 25.600.-;
Noard-Brabánjout it measte mei in bedrach fan.f 1.618.300.- Trochinoar beteIje de tolve provinsjes in
bedrach fan.f 438.301,- op dat mêd. De Provinsje Fryslán sit in bytsje boppe dat gemiddelde mei in
bedrach fan.f 472.500,- (Van Deijck-HofmeesterfRaijmakers. 1996: 26, 27).
lt mei-elkaar ferlykjen fan provinsjale begruttingssifers, kin slim barre sûnder te wizen op de dre
gens fan dy ferliking. Sa is it yn ûndersyk fan Van Deijek en Raijmakers net alti ten dûdlik as yn alle
gefallen de provinsjale apparaatskosten bûten de berekkening holden binne. Boppedat misse yn it
ûndersyksferslach de provinsjale ynspannings op it mêd fan de wittenskip. Fryslán begrutte dêr yn
1996 in bedrach fan 1,7 miljoen gûne foar. Fierders kin it gean om definysje- en ynterpretaasjefer
skillen tusken de yn dit gefal tolve ûnderskate provinsjes. As lêste punt wol ik wize op de beheindens
fan in op ien begruttingsjier basearre ûndersyk. Der is Iykwols gjin reden om te tinken dat de Fryske
provinsjale tInansjele ynspannings troch de jierren hinne in werklik hiel aar plak yn de ferliking mei
de oare provinsjes sjen lit. Kok (1952: 37) liet al mear as fiifen(jirtich jier ferlyn sjen dat Fryslàn fan
de doe alve provinsjes, yn 1950 flerwei it meast foar kultuer ûtjoech: goed 48 sint de ynwenner, tsjin
bygelyks 7 sinten yn Sûd-Hol!án en 18 sinten yn sawol Noard-Hollàn as See1án.

33. It belang fan de provinsjes yn ferliking mei dat fan it Ryk en de gemeenten komt ek nei foaren as
sjoen wurdt nei it bedrach dat de trije oerheidslagen oan belestings binnenkrije. Yn 1993 wie dat foar
de provinsjes in bedrach fan 501 miljoen gûne, foar de gemeenten in bedrach fan 6.510 miljoen gûne
en foar it Ryk in bedrach fan 158.811 miljoen gûne (CBS, Statistisch Jaarboek 1995. p. 259). It is
aars net sa dat de provinsjes alriten in selde plak binnen it Nederlánsk steatsbestel ynnommen
hawwe. Feitlik kin praat wurde fan in wikseljende wurdearring foar de provinsjale tuskenlaach.

34. De earste Dûtske Grûnwet mei in bepaling oer de beskerming fan minderheden is dy fan 28 maart
1849. de saneamde Frankfurter Paulstsjerke-Grûnwet, neamd nei it plak dêr't de 586 frij keazen
öffurdigen op 18 maaie 1848 as Dûtsk nasjonaal parlemint foar it earst gear kamen. Yn it haadstik
oer de grûnrjochten fan it Dûtske folk garandearret § 188 de "nicht deutsch redenden Volksstämmen
Deutschlands ihre volkstümliche Entwicklung, namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen,
soweit deren Gebiete reichen. in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte. der inneren Verwaltung und
Rechtsptlege" (Pastor, 1997: 20).

35. It ûntwerp-kêst 20b wie as folget: "Oer Staat achtet die Jdentität der ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten". In ûtwreiding fan dat kêst mei "Er schützt und fördert Volksgruppen
und nationale Minderheiten" hie it al earder net helle (Bericht. 1996: 36).
Sjoch foar it Noard-Fryske stribjen ta it rea1isearjen fan in minderheidskêst yn de nije Dûtske Grûn
wet: Nordfrieslal1d, 90 en 91,1990.

36. Dêrmei háldt de wetlike regeljouwing oangeande it brûken fan it Dûtsk net op. Sa is fGar it bedriuw
slibben bygelyks it Hal1delsgeset~bllch fan belang. mei tal fan paragrafen oangeande de taal. len dêr
fan nammentlik § 244 seit dat "Der Jahresabschlul.\ ist in deutscher Sprache und in deutscher Mark
aufzustellen". It foar de notarispraktyk relevante Bellrklindllllgsgeset~ ken ek ferskate kêsten oan
geande it brûken fan it Dûtsk.
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In ix†seferlikingfan it belied oangeande fjomvertaalgroepen: Sorben, Noard-Friezen. Sealter-Friezen en Westerlauwerske Friezen 

'•'. De Sleeswyk-Holsteinske koördinaasje beheinde har ta it Deensk. it Frysk en it Leechdútsk. It Bûns-
regear naam dyselde ferantwurdlikens foar it Romanes waar. 

38. Dat de wet it oer talen fan minderheden hat. moat sjoen wurde as in ferkearde oersetting fan 'minori-
ty languages'. It is ommers sa dat de oanbelangjende talen, sa't ik hjirfoar al oanjoech. yn guon 
gefallen ek troch mearderheden praat wurde. 

39. Kroatië soarge mei syn ratifikaasje fan it Hânfest op 5 novimber 1997 dat it Hânfêst foar de rati-
fisearjende steaten op 1 maart 1998 yn wurking kommen is. Nei Kroatië hawwe Liechtenstein en 
Switserlân it Hânfest ûnderwilens ratifisearre. 

40. Diel 2 fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen giet net fierder as in prinsipefer-
klearring en in globale ynspanningsferplichting. Diel 3 giet folie fierder mei it oanjaan fan 98 kon
krete beliedsmaatregels dêr't yn it gefal fan ratifikaasje op syn minst 35 fan ûnderskreaun en útfierd 
wurde moatte. Nederlân hat foar it Frysk 46 beliedsmaatregels ûnderskreaun. 

41. De Framework Convention for the Protection of National Minorities is op 1 febrewaris 1998 yngien. 
Dêrfoar moasten op syn minst tolve lannen de konvinsje ratifisearje. Dat wie it gefal doe't Finlân dat 
op 3 oktober 1997 die. Earder wie dat al bard troch Cyprus. Denemarken. Dútslân. Estlân. Hongarije, 
Macedonië, Moldavië, Roemenië, San Marino, Slowakije en Spanje. Underwilens is de konvinsje ek 
ratifisearre troch Kroatië. Itaalje en Liechtenstein. 

42. Pastor (1997: 31) wiist op de sterke posysje dy't de Sorben direkt nei de Twadde Wrâldoarloch ynna-
men, doe't Tsjecho-Slowakije de Sorben mei allerhanne maatregels stipe, yn it ramt fan in breder 
besykjen om de Lausitz by Tsjecho-Slowakije te krijen. Fan de weromstuit wie ek de kommunistys-
ke partij yn de DDR (sûnt april 1946 de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands') royaal mei it 
jaan fan politike en kulturele rjochten oan de Sorben. 

43. Anweisung zur Regelung der Schulverhältnisse in den sorbischen Sprachgebieten der Länder Sach
sen und Brandenburg. 

44. De Domowina hat in ynformaasjebondel útjûn mei dêryn opnommen de foar de stipe en de besker-
ming fan it Sorbyske folk relevante wetsteksten en fierdere regelingen. Ik haw foar dit artikel de bon
del brûkt dy't ôfsletten is yn febrewaris 1997. De bondel is te krijen by de Domowina, Postplatz 2, 
02625 Bautzen/Budysin. 

45. Protokollnotiz Nr. 14 by Artikel 35 Einigungsvertrag. De twa oare passaazjes binne: " 1 . Das Beken
ntnis zum sorbischen Volkstum ist frei. (-) 4. Die grundsetzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen 
Bund und Ländern bleibt unberührt". 

46. Pastor (1997: 122) wiist yn dat ferbân op it tusken 1919 en 1933 bestean fan de Lausitzer Volkspar
tei. Yn 1990 hat de Domowina-Brandenburg oan de Lândeiferkiezings dielnommen, mar ynstee fan 
de nedige 20.000 stimmen noch gjin 2.500 stimmen krigen (Mûnlinge meidieling Harald Konzak, 
dd. 22sept imberl997) . 

47. De fierdere útwurking fan dy bepaling is troch it 'Staatsministerium für Kultus' fêstlein yn in oarde-
ring 'über die Arbeit an sorbischen und anderen Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet', fan 22 juny 
1996. 

48. It yn sawol de Brandenburchske as Saksyske Grûnwet brûken fan de term garandearjen (gewährleis
ten) hâldt yn dat it net allinne om defmsyf bedoelde rjochten giet, mar om in plicht ta it nimmen fan 
positive maatregels (Pastor. 1997: 98-99). 

49. Feitlik giet it net om it rjocht fan de Sorben op kulturele autonomy, mar om de plicht fan it lân om 
him sa yn te setten dat de besluten op it mêd fan de Sorbyske kultuer ek troch de Sorben sels nommen 
wurde. It lân hat boppedat net it foech regelingen te treffen dy't fierder as de lânsgrinzen geane. Soks 
sil allinne kinne troch steatsferdraggen mei resp. Saksen of it Bûn (Pastor, 1997: 104). 

50. It yn sawol de Grûnwet as de Sorbenwet opnimmen fan de beskerming fan it wengebiet fan de Sor
ben is net los te sjen fan de foar tal fan Sorbyske doarpen funeste gefolgen fan de brünkoalwinning. 
De wurking fan dat rjocht is yn de praktyk lykwols op syn minst twiveleftich (Pastor. 1997: 99-101). 

51. Oer it ferskil tusken 'nationale Minderheit' en "Volksgruppe' sjoch ûnder mear: Wilfried Lagler. Zwi
schen Kielerund Bonner Erklärung, yn: Nordfriesisches Jahrbuch 1982/1983,18/19. 1983, siden 47-53: 
Dirk Willkommen, Gibt es eine friesische Minderheit? yn: Nordfriesland, 45/46, 1978, siden 15-19, en 
Kloss, Heinz. Grundfragen der Ethnopolitik, Wien. 1969. siden 66-68. It ferskil kin yn de praktyk sa op-
fette wurde dat it yn it gefal fan in "Volksgruppe'om in groep giet dy't in unike regionale of minderheids
taal brûkt. wylstin nasjonale minderheid in regionale of minderheidstaal brûkt (Steensen. 1995:402). 
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lil htseferlikingfon it belied oangeandefJowrer taalgroepen: Sm'ben. Noard·Frie~el1, Sealter-Frie;en enlVesterlauwerske Frie~en

De Sleeswyk-Holsteinske koördinaasje beheinde har ta it Deensk. it Frysk en it Leechdûtsk, It Büns
regear naam dyselde ferantwurdlikens foar it Romanes waar.

::B, Dat de wet it oer talen fan minderheden hat. moat sjoen wurde as in ferkearde oersetting fan 'minori
ty languages·. It is ommers sa dat de oanbelangjende talen. sa't ik hjirfoar al oanjoech. yn guon
gefallen ek troch mearderheden praat wurde.

39, Kroatië soarge mei syn ratifikaasje fan it Hànfest op 5 novimber 1997 dat it Hànfêst foar de rati
fisearjende steaten op I maart 1998 yn wurking kommen is. Nei Kroatië hawwe Liechtenstein en
Switserlán it Hiinfest ünderwilens ratifisearre,

-+0. Diel 2 fan it Europeesk HÛlffestfoar regionale of minderheidstalen giet net fierder as in prinsipefer
klearring en in globale ynspanningsferplichting. Diel 3 giet folle fierder mei it oanjaan fan 98 kon
krete beliedsmaatregels dêr't yn it gefal fan ratitikaasje op syn minst 35 fan ünderskreaun en ûtfierd
wurde moatte. Nederlán hat foar it Frysk 46 beliedsmaatregels ûnderskreaun,

41. De Framework Conventionjór the Proteetion ofNational Minorities is op I febrewaris 1998 yngien,
Dêrfoar moasten op syn minst tolve lannen de konvinsje ratifisearje. Dat wie it gefal doe't Finlàn dat
op 3 oktober 1997 die. Earder wie dat al bard troch Cyprus. Denemarken. Dûtslàn. Estlàn. Hongarije.
Macedonië. Moldavië. Roemenië, San Marino. Slowakije en Spanje. Underwilens is de konvinsje ek
ratitisearre troch Kroatië, Itaalje en Liechtenstein.

42. Pastor (1997: 31) wiist op de sterke posysje dy't de Sorben direkt nei de Twadde Wràldoarloch ynna
men, doe't Tsjecho-Slowakije de Sorben mei allerhanne maatregels stipe, yn it ramt fan in breder
besykjen om de Lausitz by Tsjecho-Slowakije te krijen. Fan de weromstuit wie ek de kommunistys
ke partij yn de DDR (sûnt april 1946 de Sozialistisehe Einheit,lpartei Deutsc/zlmlds) royaal mei it
jaan fan politike en kulturele rjochten oan de Sorben.

-U. Amreiswlg zur Regelung der Sehulverhältnisse in den sorbisehen Spraehgebieten der Länder Saeh
sen und Brandenburg.

44. De Domowina hat in ynformaasjebondel ûtjûn mei dêryn opnommen de foar de stipe en de besker
ming fan it Sorbyske folk relevante wetsteksten en fierdere regelingen. Ik haw foar dit artikel de bon
del brûkt dy't ófsletten is yn febrewaris 1997. De bondel is te krijen by de Domowina, Postplatz 2,
02625 BautzenJBudy~in.

45. Protokollnotiz Nr. 14 by Artikel 35 Einigungsvertrag. De twa oare passaazjes binne: "I. Das Beken
ntnis zum sorbischen Volkstum ist frei. (-) 4. Die grundsetzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen
Bund und Ländern bleibt unberührt".

46. Pastor (1997: 122) wiist yn dat ferbàn op it tusken 1919 en 1933 bestean fan de Lcwsit~er Volkspar
tei, Yn 1990 hat de Domowina-Brandenburg oan de Làndeiferkiezings dielnommen, mar ynstee fan
de nedige 20.000 stimmen noch gjin 2.500 stimmen krigen (Münlinge meidieling HaraId Konzak,
dd. 22 septimber 1997).

47, De fierdere ûtwurking fan dy bepaling is troch it 'Staatsminister/umfür Kultus' fêstlein yn in oarde
ring 'über die Arbeit an sorbischen und anderen Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet' . fan 22 juny
1996.

48. It yn sawol de Brandenburchske as Saksyske Grûnwet brûken fan de term garandearjen (gewährleis
ten) hàldt yn dat it net allinne om definsyf bedoelde rjochten giet, mar om in plicht ta it nimmen fan
positive maatregels (Pastor, 1997: 98-99).

49. Feitlik giet it net om it rjoeht fan de Sorben op kulturele autonomy, mar om de plicht fan it lán om
him sa yn te setten dat de besluten op it mêd fan de Sorbyske kultuer ek troch de Sorben seIs nommen
wurde. It lán hat boppedat net it foeeh regelingen te tretfen dy't fierder as de lánsgrinzen geane. Soks
si! allinne kinne troeh steatsferdraggen mei resp. Saksen ofit Bûn (Pastor, 1997: 104).

50. It yn sawol de Grûnwet as de Sorbenwet opnimmen fan de beskerming fan it wengebiet fan de Sor
ben is net los te sjen fan de foar tal fan Sorbyske doarpen funeste gefolgen fan de brûnkoalwinning.
De wurking fan dat rjocht is yn de praktyk lykwols op syn minst twiveleftich (Pastor. 1997: 99-101).

51. Oer it ferskil tusken 'nationale Minderheit' en 'Volksgruppe' sjoch ûnder mear: Wilfried LagIer. Zwi
sehen Kieler und Bonner Erklärung, yn: Nordfriesisehes lahrbueh 1982/1983, 18/19. 1983, siden 47-53:
Dirk Willkommen, Gibt es eine friesische Minderheit? yn: Nordfriesland, 45/46, 1978, siden 15-19, en
Kloss, Heinz, Gl1Indfragen der Etllllopolitik, Wien. 1969. siden 66-68.lt ferskil kin yn de praktyk sa op
fette wurde dat it yn it gefal fan in 'Volksgruppe' om in groep giet dy't in unike regionale of minderheids
taal brûkt wylst in nasjonale minderheid in regionale ofminderheidstaal brûkt (Steensen. 1995: 402).
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Oan kêst 5.2 yn de nije Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein giet de 'Kieler Erklärung' fan 26 septimber 
1949 foarôf. Yn dy Ferklearring. dien troch it regear fan Sleeswyk-Holstein. wurde de Deenske min
derheid tal fan garânsjes bean ta it ynhâld jaan fan de eigenheid, lykas de realisaasje fan Deensktalige 
skoallen, de politike fertsjintwurdiging en de tagong ta de omrop. Ofdieling IV fan de Ferklearring 
seit: "Die hier aufgestellten Grundsätze gelten sinngemäß auch für die friesische Bevölkerung in 
Schleswig-Holstein'' (Höffken. 1994: 56-57). Soks krige foar de Noard-Friezen lykwols gjin fierdere 
útwurking. En yn de 'Bonn-Kopenhagener Erklärungen' fan 29 maart 1955 dy't foar de Kieler Erklä
rung yn it plak kamen, wurde de Noard-Friezen netneamd (Höffken, 1994: 343). 

52. In 'Zielbestimmung' is gjin maatregel dy't sa nedich mei stipe fan de rjochter ôftwongen wurde kin. 
mar is foar it oerheidsbelied folle mear in ynhâldlik ori'intaasjeramt. Yn de tarieding fan de kommen
de wiziging fan de Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein wurdt in tal nije steatsdoelen neamd: sport, it 
Platdütsk, de beskerming en stipe fan de Sinti en de Roma, in ferbod op de achterstelling fan handi-
kapten en de stipe oan it dielnimmen oan de ynformaasjemaatskippij. Foar it opnimmen fan de sport 
en it Platdütsk liket de fereaske twa tredde mearderheid yn de Landtag te bestean (Husumer Nach
richten. 6 febrewaris 1998). 

53. Sjoch ûnder mear: Friesisch in Flensburg, yn: Nordfriesland, 117, 1997. De útkomst fan it stribjen 
om it heechlearaarskip Frysk yn Flensburch te behâlden is in heger subsydzje fan it lân Sleeswyk-
Holstein foar it Nordfriisk Instituut, dat dêrfoar in tal oeren Frysk ûnderwiis yn Flensburch foar syn 
rekken nommen hat. 

54. De relatyf iere ynfiering fan it Frysk op skoalle kin net lossjoen wurde fan de mei de grinsfersko-
wings yn 1920 ûntstiene minderhedeproblematyk yn it grinsgebiet en dêrmei gearhingjend it belied 
fan it Prusysk regear om dy problematyk net noch dreger te meitsjen. Dat betsjut dat eardere fer-
boaden fan Deenske aktiviteiten, Deensk ûnderwiis en de Deenske tsjerke ynlutsen wurde. Yn dat 
ramt past ek it beslüt om it Noard-Frysk in plakje yn it ûnderwiis te jaan. De oerheid seach dat as 
'Abwehr dänischer Propaganda' (Steensen. 1986: 342-347). 

55. Sjoch foar de eftergrünenbeheindebedoelings: Steensen (1986: 344-354). 
56. Brief fan Hark Martinen oan de skriuwer, dd. 9 desimber 1996. 
57. It Bericht (1996: 47) fan it Kieler regear hat it oer mei-elkoar 25 learkrêften op 1 jannewaris 1995. 

ferbûn oan 33 skoallen, dy't 1.350 bern mei-elkoar 161 oeren Frysk jouwe. Dy tallen rinne likernôeh 
lykopmeide sifers dy't Martinen (1990: 41) oer 1989 jout, doe'toan 30 skoallen troch 25 learkrêften 
Wyks mei-elkoar 149 oeren Frysk jûn waarden, folge troch 944 skoalbern. 

58. It Frysk wurdt op twa gymnasia en trije 'Realschulen' leard (Walker, 1997: 9). 
59. It foarmjaan fan ferkearstekens is in part fan it 'Straßenverkehrsrecht' dêr't Bonn yn stee fan de lan-

nen foech ta wetjouwing hat. Dy wetjouwing foarsjocht net yn twatalige buorden. Dat yn de Lausitz 
wol en yn Noard-Fryslân gjin twatalige plaknammebuorden en ferkearsbuorden te finen wienen, hie 
foar wat de Lausitz oangiet syn juridyske grünslach yn it 'Einigungsvertrag' dat de yn de DDR berik-
te Standertop it mêdfantwataligens as in minimum garandearret (Pastor. 1997: 175). 
Yn it gefal fan Tytsjerksteradiel liet it Verkeerskundig Studiecentrum VSC te Haren (GrI.) by skriu-
wen fan 16 febrewaris 1989 oan it Kolleezje fan B. en W. fan dy gemeente witte dat it ynfieren fan 
Frysktalige plaknammen "jaarlijks een aantal in principe onnodige gewonden en wellicht doden tot 
gevolg kan hebben." 

60. De Noard-Fryske gemeente Risum-Lindholm hat de diskusje oer de twatalige plaknammebuorden 
tige stipe. troch yn 1996 in twatalich plaknammeboerd te pleatsen. Dat barde lykwols net op 
gemeentegrûn, mar op in partikulier stikje grûn. Sjoch ûnder mear: Nordfriesland, 119, 1997. side 5. 
Yn oktober 1997 waard, mooglik makke troch de nije Kieler regeling, it earste twatalige plaknamme
boerd yn Sleeswyk-Holstein offisjeel pleatst. De gemeente Kampen/Kaamp op Sylt wie dêrmei de 
earste. De oant dan trije Dútsktalige plaknammebuorden waarden foar de priis fan DM 1650,- fer-
fongen troch trije twatalige buorden (Husumer Nachrichten, 1 novimber 1997). 
Sjoch foar in oersjoch fan de gong fan saken. en de juridyske en nammekundige aspekten: Nordfries-
land, 120, 1997, 11-20. 

61. Sjoch dêrta: Friesisch im Rundfunk, Eine Dokumentation der über zehn Jahre währenden vergebli
chen Bemühungen um friesische Radiobeiträge, Bräist/Bredstedt, 1987. 

62 Negaasje is ien fan de mooglike reaksjes fan in oerheid as it giet om de winsken of oanspraken fan in 
taaiminderheid. Dêrnjonken neamt Esman (1979: 381) ridikulisearring, represje of akkommodaasje 
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Oan kêst 5.2 yn de nije Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein giet de 'KieIer Erk1ärung' fan 26 septimber
J949 foaróf. Yn dy Ferklearring, dien troch it regear fan Sleeswyk-Holstein. wurde de Deenske min
derheid tal fan garànsjes bean ta it ynhàldjaan fan de eigenheid, lykas de realisaasje fan Deensktalige
skoallen, de po1ilike fertsjintwurdiging en de tagong ta de omrop. Ofdieling IV fan de Ferklearring
seit: "Die hier aufgestellten Grundsätze geiten sinngemäB auch für die friesische Bevölkerung in
Schleswig-Holstein" (Höffken, 1994: 56-57). Soks krige foar de Noard-Friezen lykwols gjin fierdere
ûtwurking. En yn de 'Bonn-Kopenhagener Erklärungen' fan 29 maart 1955 dy"t foar de Kie1er Erklä
rung yn it plak kamen, wurde de Noard-Friezen net neamd (Höffken, 1994: 343).

52. In 'Zielbestimmung' is gjin maatregel dy't sa nedich mei slipe fan de rjochter óftwongen wurde kin,
mar is foar it oerheidsbe1ied folle mear in ynhà1dlik oriïntaasjeraml. Yn de tarieding fan de kommen
de wiziging fan de Grûnwet fan Sleeswyk-Ho1stein wurdt in tal nije steatsdoe1en neamd: sport, it
P1atdûtsk, de beskerming en slipe fan de Sinli en de Roma, in ferbod op de achterstelling fan handi
kapten en de stipe oan it dielnimmen oan de ynformaasjemaatskippij. Foar it opnimmen fan de sport
en it Platdûtsk liket de fereaske twa tredde mearderheid yn de Landtag te bestean (Huswner Nach
richten, 6 febrewaris 1998).

53. Sjoch ûnder mear: Friesisch in Flensburg, yn: Nordji-iesland, 117, 1997. De ûtkomst fan it stribjen
om it heechlearaarskip Frysk yn F1ensburch te behàlden is in heger subsydzje fan it lán Sleeswyk
Holstein foar it Nordfriisk Instituut, dat dêrfoar in tal oeren Frysk ûnderwiis yn F1ensburch foar syn
rekken nommen hal.

54. De relatyf iere ynfiering fan it Frysk op skoalle kin net lossjoen wurde fan de mei de grinsfersko
wings yn 1920 ûntstiene minderhedeproblematyk yn it grinsgebiet en dêrmei gearhingjend it be1ied
fan it Prusysk regear om dy problematyk net noch dreger te meitsjen. Dat betsjut dat eardere fer
boaden fan Deenske aktiviteiten, Deensk ûnderwiis en de Deenske tsjerke ynlutsen wurde. Yn dat
ramt past ek it beslût om it Noard-Frysk in plakje yn it ûnderwiis te jaan. De oerheid seach dat as
'Abwehr dänischer Propaganda' (Steensen, 1986: 342-347).

55. Sjoch foar de eftergrûn en beheinde bedoelings: Steensen (1986: 344 -354).
56. Brief fan Hark Martinen oan de skriuwer, dd. 9 desimber 1996.
57. It Bericht (1996: 47) fan it KieIer regear hat it oer mei-elkoar 25 1earkrêften op 1 jannewaris 1995,

ferbûn oan 33 skoallen, dy't 1.350 bern mei-e1koar 161 oeren Fryskjouwe. Dy tallen rinne likernóch
Iykop mei de sifers dy't Martinen (1990: 41) oer 1989 jout, doe't oan 30 skoallen troch 25 learkrêften
wyks mei-elkoar 149 oeren Fryskjûn waarden, folge troch 944 skoalbern.

58. It Frysk wurdt op twa gymnasia en trije 'Realschu1en'leard (Walker, 1997: 9).
59. It foarmjaan fan ferkearstekens is in part fan it 'StraBenverkehrsrecht' dêr't Bonn yn stee fan de lan

nen foech ta wetjonwing hal. Dy wetjouwing foarsjocht net yn twatalige buorden. Dat yn de Lausitz
wol en yn Noard-Fryslàn giin twatalige plaknammebuorden en ferkearsbuorden te tinen wienen, hie
foar wat de Lausitz oangiet synjuridyske grûnslach yn it 'Einigungsvertrag' dat de yn de DDR berik
te standert op it mêd fan twataligens as in minimum garandearret (Pastor. 1997: J75).
Yn it gefal fan Tytsjerksteradielliet it Verkeerskundig Studiecentrum VSC te Haren (Grl.) by skriu
wen fan 16 febrewaris 1989 oan it Kolleezje fan B. en W. fan dy gemeente witte dat it yntieren fan
Frysktalige plaknammen "jaarlijks een aantal in principe onnodige gewonden en wellicht doden tot
gevolg kan hebben."

60. De Noard-Fryske gemeente Risum-Lindholm hat de diskusje oer de twatalige plaknammebuorden
tige slipe, troch yn J996 in twatalich pJaknammeboerd te p1eatsen. Dat barde lykwols net op
gemeentegrûn, mar op in partikulier slikje grûn. Sjoch ûnder mear: Nordfriesland, 1J9, 1997, side 5.
Ynoktober 1997 waard, mooglik makke troch de nije Kieier regeling, it earste twatalige plaknamme
boerd yn Sleeswyk-Holstein offisjeel p1eatsl. De gemeente Kampen/Kaamp op Sylt wie dêrmei de
earste. De oant dan trije Dûtsktalige plaknammebuorden waarden foar de priis fan DM 1650,- fer
fongen troch trije twatalige buorden (Husumer Nachrichten, 1 novimber 1997).
Sjoch foar in oersjoch fan de gong fan saken, en de juridyske en nammekundige aspekten: Nordfi"ies
land, 120, 1997, 11-20.

61. Sjoch dêrta: Friesisch il11 Rundjunk, Eine Dokumentation der über zehn Jahre währenden vergebli
ehen Bemühungen um friesische Radiobeiträge, BraistlBredstedt, 1987.

62 Negaasje is ien fan de moog1ike reaksjes fan in oerheid as it giet om de winsken of oanspraken fan in
taalminderheid. Dêrnjonken neamt Esman (1979: 38 J) ridiku1isearring, represje of akkoITImodaasje
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as raooglikheden. Dy léste kin twa kanten útgean: konsesjonele akkommodaasje yn de foarm fan it 
erkennen fan de oanspraken fan de taaiminderheid, faak yn de foarm fan it takennen fan taalrjochten 
yn ferskillende domeinen lykas it ûnderwiis of it offisjele ferkear, en strukturele akkommodaasje yn 
de foarm fan in oanpassen fan de maatskiplike struktuer. By it léste kin tocht wurde oan it jaan fan 
autonomy of it federalisearjen fan in steat. 

63. Formeel waard dêrmei foar it earst it Frysk as amtlike taal ferbean. It Frânsk waard nammers by 
dyselde gelegenheid tastien as taal yn de rjochtspraak yn de provinsje Limburch en in tal provinsjes 
yn de Súdlike Nederlannen. It KB fan 4 juny 1830 soe earst op 1 jannewaris 1996 ynlutsen wurde, 
doe't yn de Algemene Wet Bestuursrecht it brûken fan it Nederlânsk en it Frysk regele waard. 

64. Wat de wetlike regeling foar de praktyk fan it ûnderwiis yn Fryslân betsjut. sjoch: De Jong en Rie-
mersma( 1994: 46-48). 

65. Foar it Frysk yn it offisjele ferkear hat lang it Kabinetsstânpunt fan 9 desimber 1953 (oangeande it 
troch de kommisje Kingma Boltjes gearstalde Rapport betreffende het gebruik van de Friese taal op 
het gebied van het rechtsverkeer, ingesteld door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, 's-
Gravenhage . 1953) fan belang w:est. dat seit dat de korrespondinsje en de offisjele stikken fan de 
legere oerheden yn Fryslân yn it Nederlânsk steld wêze moasten. eventueel mei in Fryske oersetting 
as taheakke. Dat stânpunt waard ek folge yn it Rapport fan de Kommisje Van Ommen fan 1970 en 
soe fan de kant fan de Provinsje Fryslân earst yn 1978 mei it útkommen fan it 'Tuskenrapport Frysk 
yn it Offisiële Forkear'. Ljouwert, 1978. bestriden wurde. Sjoch foar de fierdere wederwarichheden 
op datmêd: Van Rijn. Sieben (1991: 79-112). 

66. Sjoch it oersjoch yn De Stiennen Man, XXXI, 1975. nû. 6. (4-20) en De Stiemten Man, XXXII, 1976. 
nû. 1.(2-25). 

67. It Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân naam op 24 april 1985 al it beslút om de Provinsje tenei Fryslân te 
neamen. wylst fierder besletten waard tenei de Fryske nammen fan provinsjale wetters, fearten en 
kanalen te brûken. Der soe lykwols op 10 oktober 1995 in twadde Steatebeslút nedich wêze, ear't ta 
ymplemintaasje fan de nije provïnsjenamme oergien waard. It útstel hie formeel te krijen mei de 
wiziging fan de Provinsjewet dy't earst mei yngong fan jannewaris 1994 it foech ta it feststellen fan 
de provinsjenamme oan it Provinsjaal Bestjoer jûn hat. It beslút oer de Frysktalige nammen foar de 
provinsjale wetters is oant no ta net ynfierd. 

68. By gelegenheid fan de gemeentlike werorganisaasje krigen mei yngong fan 1 jannewaris 1984 de 
gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat. Littenseradiel. Nijefurd, Skarsterlân, Tytsjerksteradiel. 
Wûnseradiel en Wymbritseradiei in Frysktalige gemeentenamme. De gemeenten Boarnsterhim 
(1986), Littenseradiel (1993) en Ferwerderadeel (1996) hawwe fierders, lykas Tytsjerksteradiel, ta 
ientalich Fryske plaknammen besletten. De ynfiering sil yn de gemeente Ferwerderadeel op 1 janne
waris 1999 syn beslach krfje. De namme fan dy gemeente wurdt dan Ferwerderadiel. It útstel fan it 
Kolleezje fan B. en W. fan Achtkarspelen ta it ferfryskjen fan de doarpsnammen, gie begjin 1996 
ûnder druk fan ûnder mear it lokale bedriuwslibben foarearst net troch. 

69. It bedriuwslibben yn Tytsjerksteradiel wie it earste skift dat him tsjin in ferfryskjen fan de nammen 
fersette. Mei help fan ûnder mear in enkête ûnder de befolking waard besocht de gemeenteried op 
oare gedachten te bringen. De PTT yn Fryslân stelde de gemeente ek út om op praktyske en finansje-
le grûnen op syn beslút werom te kommen, derby opmerkend: "Wij laten onverlet ons begrip voor en 
bijval aan uw streven het Fries als levende taal in onze nationale samenleving een waardiger en blij
vende plaats te geven" (Brief oan de Ried fan Tytsjerksteradiel. dd. 6 jannewaris 1987). In yn 
opdracht fan it Friesch Dagblad útfierde V/PO-enkête makke yn 1989 dúdlik dat in meartal fan de 
ynwenners fan de provinsje tsjin it ynfieren fan Frysktalige plaknammen wie. It ferset kulminearre 
yn de oprjochting fan de 'Vereniging voor het behoud van het Fries en tegen de Friese plaatsnamen'. 
Mar dy soe it tij lang om let en nei in soad ynstjoerde krantestikken. de nedige juridyske prosedueres 
en gemeentlike foarljochtingskampanjes en sels warskôgingsbuorden, net keare kinne. 

Ek yn de gemeente Haskerlân wie it bedriuwslibben, feriene yn de Vereniging van Industriëlen in 
Haskerland, it skift dat yn 1952 grutte muoite hie mei it beslút fan de gemeenteried ientalich Fryske 
strjitnammen op de Jouwer te brûken. Yn Smellingerlân kaam yn 1953 de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Friesland yn ferset tsjin in útstel fan it Kolleezje fan B. en W. om de namme Oudega 
te ferfryskjen (De Stiennen Man, XXXI, 6, 1975. 14-16). Sjoch yn dat ferbân ek: Van Ommen (1980: 
200). 
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as mooglikheden. Dy léste kin twa kanten ûtgean: konsesjonele akkommodaasje yn de foarm fan it
erkennen fan de oanspraken fan de taalminderheid, faak yn de foarm fan it takennen fan taa1rjochten
yn ferskiJlende domeinen lykas it underwiis of it omsjele ferkear, en strukturele akkommodaasje yn
de foarm fan in oanpassen fan de maatskipJike struktuer. By it léste kin tocht wurde oan it jaan fan
autonomy of it federalisearjen fan in steat.

63. Fonneel waard dérmei foar it earst it Frysk as amtlike taal ferbean. It Fránsk waard nammers by
dyselde gelegenheid tastien as taal yn de rjochtspraak yn de provinsje Limburch en in tal provinsjes
yn de Sûdlike l\ederlannen. It KB fan 4 juny 1830 soe earst op I jannewaris 1996 ynlutsen wurde.
doe't yn de Algemene Wet Bestuursrecht it brûken fan it Nederlánsk en it Frysk regele waard.

64. Wat de wetJike regeling foar de praktyk fan it ûnderwiis yn Fryslán betsjut. sjoch: De Jong en Rie
mersma (1994: 46-48).

65. Foar it Frysk yn it omsjele ferkear hat lang it Kabinetsstánpunt fan 9 desimber 1953 (oangeande it
troch de kommisje Kingma Boltjes gearsta1de Rapport betreffende het gebruik van de Friese taal op
het gebied van het rechtsverkeei: ingesteld door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, 's
Gravenhage , 1953) fan belang west. dat seit dat de korrespondinsje en de offisjele stikken fan de
legere oerheden yn Fryslán yn it Nederlánsk ste1d wéze moasten, eventueel mei in Fryske oersetting
as taheakke. Dat stánpunt waard ek folge yn it Rapport fan de Kommisje Van Ommen fan 1970 en
soe fan de kant fan de Provinsje Frys1án earst yn 1978 mei it ûtkommen fan it 'Tuskenrapport Frysk
yn it Offisiële Forkear'. Ljouwert, 1978. bestriden wurde. Sjoch foar de fierdere wederwarichheden
op dat méd: Van Rijn, Sieben (1991: 79- 112).

66. Sjoch it oersjoch yn De Stiel111en /"1(111, XXXI, 1975. nu. 6, (4-20) en De Srienncn Man, xxxn, 1976,
nû.1.(2-25).

67. 1t Provinsjaal Bestjoer fan Fryslán naam op 24 april 1985 al it bes1ût om de Provinsje tenei Frys1àn te
neamen. wy1st tIerder besletten waard tenei de Fryske nammen fan provinsjale wetters, fearten en
kanalen te brûken. Der soe lykwols op 10 oktober 1995 in twadde Steatebeslût nedich wéze, ear't ta
ymplemintaasje fan de nije provinsjenamme oergien waard. 1t ûtstel hie formeel te krijen mei de
wiziging fan de Provinsjewet dy't earst mei yngong fan jannewaris 1994 it foech ta it féststellen fan
de provinsjenamme oan it Provinsjaal Bestjoer jun hat. It beslût oer de FrysktaJige nammen foar de
provinsjale wetters is oant no ta net ynfierd.

68. By gelegenheid fan de gemeentlike werorganisaasje krigen mei yngong fan 1 jannewaris 1984 de
gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlán-Sleat. LittenseradieL Nijefurd, Skarsterlán, TytsjerksteradieJ.
Wûnseradiel en Wymbritseradiel in Frysktalige gemeentenamme. De gemeenten Boarnsterhim
(1986), Littenseradiel (1993) en Ferwerderadeel (1996) hawwe fierders. lykas TytsjerksteradieL ta
ientalich Fryske plaknammen besletten. De ynfiering sil yn de gemeente Ferwerderadeel op 1janne
waris 1999 syn beslach krije. De namme fan dy gemeente wurdt dan Ferwerderadiel. It ûtstel fan it
Kolleezje fan B. en W. fan Achtkarspelen ta it ferfryskjen fan de doarpsnammen, gie begjin 1996
ûnder druk fan ûnder mear it lokale bedriuws1ibben foarearst net troch.

69. It bedriuwslibben yn Tytsjerksteradiel wie it earste skift dat him tsjin in ferfryskjen fan de nammen
fersette. Mei help fan ûnder mear in enkéte ûnder de befolking waard besocht de gemeenteried op
oare gedachten te bringen. De PTT yn Fryslán stelde de gemeente ek ût om op praktyske en finansje
Ie grûnen op syn beslût werom te kommen, dérby opmerkend: "Wij laten onverlet ons begrip voor en
bijval aan uw streven het Fries als levende taal in onze nationale samenleving een waardiger en blij
vende plaats te geven" (Brief oan de Ried fan TytsjerksteradieL dd. 6 jannewaris 1987). In yn
opdracht fan it Friesch Dagblad ûtfierde NIPO-enkête makke yn 1989 dûdlik dat in meartal fan de
ynwenners fan de provinsje tsjin it ynfleren fan Frysktalige plaknammen wie. It ferset kulminearre
yn de oprjochting fan de 'Vereniging voor het behoud van het Fries en tegen de Friese plaatsnamen'.
Mar dy soe it tij lang om let en nei in soad ynstjoerde krantestikken. de nedige juridyske prosedueres
en gemeentlike foarljochtingskampanjes en seis warskógingsbuorden, net keare kinne.
Ek yn de gemeente Haskerlán wie it bedriuws1ibben, feriene yn de Vereniging van IndUSTriëlen il1
Haskerland, it skift dat yn 1952 grutte muoite hie mei it beslût fan de gemeenteried ientalich Fryske
strjitnammen op de Jouwer te brûken. Yn SmelJingerlán kaam yn 1953 de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Friesland yn ferset tsjin in ûtste1 fan it Kolleezje fan B. en W. om de namme Oudega
te ferfryskjen (De Stiennen Man, XXXI. 6. 1975. 14-16). Sjoch yn dat ferbán ek: Van Ommen (1980:
2(0).
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70. De wet makket wat de geografyske beheining ta Fryslân oanbelanget, in útsûndering foar it ôflizzen 
fan eed, belofte of befêstiging. 

71. De mei yngong fan 1 jannewaris 1997 yngiene feroaring hat noch foar de nedige opwining soarge, 
mei't de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op foarslach fan inkelde gemeenten yn Fryslân, yn 
ferset kaam tsjin de nij yn kêst 8 opnommen ferplichting om akten fan de boargerlike stân sawol yn it 
Frysk as yn it Nederlânsk op te meitsjen. It is fïerders opmerklik dat kêst 8.3 Algemene wet bestuurs
recht it yn it Nederlânsk èn it Frysk opmeitsjen fan de akten fan de boargerlike stân net ta allinne 
Fryslân beheint. De memoarje fan taljochting jout dy beheining wol oan. 

72. Meidieling Harald Konzak. lid fan de Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten, dd. 22 septim-
berl997. 

73. Foarbyld foar opset en taak fan de nije ynstitúsje wie it sunt 26 maart 1975 besteande Gremium für 
Fragen der deutschen Minderheit in Nordschleswig (Paulina-Mürl, 1991: 51-52). 

74. Bericht zur Arbeit der Minderheiten und der friesischen Volksgruppe für die 12. Legislaturperiode 
(1988-1992). Kiel, 1992:59. 

75. Om lykwols fan in 'Geldregen für friesische Arbeit' te sprekken. lykas de kop fan in artikel yn 
'Flensburg Avis' fan 24 febrewaris 1990 docht, liket my. grif yn ferliking mei de finansjele ynset foar 
it Sorbysk, as ek foar de Deensktalige minderheid yn Súd-Sleeswyk dêr't Flensburg Avis de krante 
fan is, ryklik oerdreaun ta. 

76. Sawol de nije Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein, it ynstellen fan it Gremium en de funksje fan Minder
heitenbeauftragte waarden mooglik doe't it lân yn 1988, sunt de foarming fan it lân troch de Chris
ten-Demokratische- Union regearre te wezen, foar it earst in sosjalistysk regear krige. 

77. Beide Grenzland- und Minderheitenbeauftragten, Kurt Hamer (1988-1991) en Kurt Schulz (1991-). 
wienen earder ûnder mear fise-presidint fan de Lândei fan Sleeswyk-Holstein. 

78. De yn 1923 oprjochte 'Friesisch-Schleswigsche Verein' naam yn 1925, 1929 en 1933 mei in 'Liste 
Friesland' oan de ferkiezings diel. Har fertsjintwurdiger Johannes Oldsen wie yn dy jierren lid fan de 
Kreistag fan Südtondern (Steensen, 1986: 219-220). Nei de oarloch soe Johannes Oldsen as fertsjint
wurdiger fan de SSW noch in jier lid wêze fan de troch it Britsk militêr regear beneamde earste 
Lândei fan Sleeswyk-Holstein (Krueger. 1991: 90). 

79. By de earste Lândeiferkiezings dêr't de SSW oan mei die, dy fan it jier 1947, krige de partij 99.500 
stimmen. Dat tal berikte yn 1971 in djiptepunt mei 19.720 stimmen, om dêrnei wer te groeien ta 
38.287 stimmen yn 1996. 

80. Provinsjale oardering oangeande it Beriefoar it Frysk fan 28 maart 1984. 
81. Op dyselde Ljouwerter gearkomste noege de Minister fan KRM in groep Fryske studinten utommei 

him in petear oer Fryske oangelegenheden te hawwen. Dat petear hat ienris plakfûn en wol op 14 
april 1977 (Van Dijk. 1982: 160). 

82. Yn de Leeuwarder Courant fan 4 jannewaris 1975 die Sytze Faber, doe bestjoerskundige fan de 
Fryske Akademy, de suggestje om in bewâldspersoan foar Fryske saken yn te stellen. Sjoch: S. 
Faber, (1976: 34-39). FaberskollegaJ. G. van Rijn (1978: 51)hatdy suggestje letter oernommen. 

83. Ein jierren tachtich stelde it lân Sleeswyk-Holstein op jierbasis in bedrach fan sa'n DM 400.000 foar 
it ûnderwiis fan it Frysk beskikber (Debat yn de Lândei fan Sleeswyk-Holstein fan 4 juny 1987). 

84. De Stiftung fir das Sorbische Volk is in stichting sûnder rjochtspersoanlikens, ûnderbrocht by de Saksys-
ke steatskânslerij. It is it doel dy opset te feroarjen yn in stichting mei rjochtspersoanlikens dy't har 
grûnslach fynt yn in steatsferdrach tusken de beide lannen en it federale regear (Pastor, 1997: 125-126). 

85. De federale oerheid kin op it mêd fan de kultuer dochs wurksum wêze as it giet om saken dy't út har 
aard de ferantwurdlikens fan it Bûn binne. Derby giet it om it stypjen fan saken dy't ûndûbelsinnich 
in bopperegionaal karakter hawwe, sadat stipe troch yndividuele lannen net wurket (Pastor, 1997: 
146-147). Yn relaasje ta de omfang fan de stipe oan it Sorbysk en de finansjele mooglikheden fan de 
beide oanbelangjende lannen, wurdt de federale bydrage yn alle gefal foar de doer fan in beskate oer-
gongstiid net yn striid mei de wet achte (Pastor. 1997: 150). Oars is it net sa dat de bydragen fan 
Brandenburch en Saksen in werklik substansjeel part fan de folsleine útjeften fan de twa dielsteaten 
útmeitsje. Yn beide dielsteaten giet it om aardich minder as ien tsiende persint fan de totale begrut-
ting (Pastor, 1997: 154). 

86. Is der net folie ferskil yn de totale stipe oer de jierren 1992, 1993 en 1994, yn de ôfsûnderlike bedrag
gen binne wol de nedige, mear as trendmjittige ferskillen waar te nimmen. 
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70. De wet makket wat de geografyske beheining ta Fryslan oanbelanget, in ûtsûndering foar it óflizzen
fan eed, belofte of befêstiging.

71. De mei yngong fan I jannewaris 1997 yngiene feroaring hat noch foar de nedige opwining soarge,
mei't de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op foarslach fan inkelde gemeenten yn Fryslan, yn
ferset kaam tsjin de nij yn kêst 8 opnommen ferplichting om akten fan de boargerlike stan sawol yn it
Frysk as yn it Nederlansk op te meitsjen. Ir is fierders opmerklik dat kêst 8.3 Algemene wet bestuurs
recht it yn it Nederlansk èn it Frysk opmeitsjen fan de akten fan de boargerlike stan net ta allinne
Fryslan beheint. De memoarje fan taljochtingjout dy beheining wol oan.

72. Meidieling HaraId Konzak, lid fan de Ratfür sorbische (wendische) Angelegenheiten, dd. 22 septim
ber 1997.

73. Foarbyld foar opset en taak fan de nije ynstitûsje wie it sûnt 26 maart 1975 besteande Gremiwnfür
Fragen der deutschen Minderheit in Nordschleswig (Paulina-Mürl, 1991: 51-52).

74. Bericht ZUl' Arbeit der Minderheiten und der friesischen Volksgruppe für die 12. Legislaturperiode
(7988-]992), Kiel, 1992: 59.

75. Om Iykwols fan in 'Geldregen für friesische Arbeit' te sprekken, lykas de kop fan in artikel yn
'Flensborg Avis' fan 24 febrewaris 1990 docht, liket my, grifyn ferliking mei de finansjele ynset foar
it Sorbysk, as ek foar de Deensktalige minderheid yn Sûd-Sleeswyk dêr't Flensborg Avis de krante
fan is, ryklik oerdreaun ta.

76. Sawol de nije Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein, it ynstellen fan it Gremium en de funksje fan Minder
heitenbeauftragte waarden mooglik doe't it lan yn 1988, sûnt de foarming fan it lan troch de Chris
ten-Demokratische- Union regearre te wêzen, foar it earst in sosjalistysk regear krige.

n. Beide Grenzland- und Minderheitenbeauftragten, Kurt Hamer (1988-1991) en Kurt Schulz (1991-),
wienen earder ûnder mear fise-presidint fan de Landei fan Sleeswyk-Holstein.

78. De yn 1923 oprjochte 'Friesisch-Schleswigsche Verein' naam yn 1925, 1929 en 1933 mei in 'Liste
Friesland' oan de ferkiezings die!. Har fertsjintwurdiger Johannes Oldsen wie yn dy jierren lid fan de
Kreistag fan Südtondern (Steensen, ]986: 219-220). Nei de oarloch soe Johannes 01dsen as fertsjint
wurdiger fan de SSW noch in jier lid wêze fan de troch it Britsk militêr regear beneamde earste
Landei fan Sleeswyk-Holstein (Krueger, 1991: 90).

79. By de earste Lándeiferkiezings dêr't de SSW oan mei die, dy fan it jier 1947, krige de partij 99.500
stimmen. Dat tal berikte yn 1971 in djiptepunt mei 19.720 stimmen, om dêrnei wer te groeien ta
38.287 stimmen yn 1996.

80. Provinsjale oardering oangeande it Beriefoar it Frysk fan 28 maart 1984.
81. Op dyselde Ljouwerter gearkomste noege de Minister fan KRM in groep Fryske studinten ût om mei

him in petear oer Fryske oangelegenheden te hawwen. Dat petear hat ienris plakfûn en wol op 14
april 1977 (Van Dijk, 1982: 160).

82. Yn de Leeuwarder Courant fan 4 jannewaris ]975 die Sytze Faber, doe bestjoerskundige fan de
Fryske Akademy, de suggestje om in bewaldspersoan foar Fryske saken yn te stellen. Sjoch: S.
Faber, (1976: 34-39). Fabers kollega J. G. van Rijn (1978: 51) hat dy suggestje letter oernommen.

83. Ein jierren tachtich stelde it lan Sleeswyk-Holstein op jierbasis in bedrach fan sa'n DM 400.000 foar
it ûnderwiis fan it Frysk beskikber (Debat yn de Lándei fan Sleeswyk-Holstein fan 4 juny 1987).

84. De Stiftungfiir das Sorbische Volk is in stichting sûnder rjochtspersoanlikens, ûnderbrocht by de Saksys
ke steatskánslerij. lt is it doel dy opset te feroarjen yn in stichting mei rjochtspersoanlikens dy't har
grûnslach fynt yn in steatsferdrach tusken de beide lannen en it federale regear (Pastor, 1997: 125- ]26).

85. De federale oerheid kin op it mêd fan de kultuer dochs wurksum wêze as it giet om saken dy't ût har
aard de ferantwurdlikens fan it Bûn binne. Dêrby giet it om it stypjen fan saken dy't ûndûbelsinnich
in bopperegionaal karakter hawwe, sadat stipe troch yndividuele lannen net wurket (Pastor, 1997:
146-147). Yn relaasje ta de omfang fan de stipe oan it Sorbysk en de finansjele mooglikheden fan de
beide oanbelangjende lannen, wurdt de federale bydrage yn alle gefal foar de doer fan in beskate oer
gongstiid net yn striid mei de wet achte (Pastor, 1997: 150). Oars is it net sa dat de bydragen fan
Brandenburch en Saksen in werklik substansjeel part fan de folsleine ûtjeften fan de twa dielsteaten
ûtmeitsje. Yn beide dielsteaten giet it om aardich minder as ien tsiende persint fan de totale begrut
ting (Pastor, 1997: 154).

86. Is der net folie ferskil yn de totale slipe oer de jierren 1992, ]993 en 1994, yn de 6fsûnderlike bedrag
gen binne wol de nedige, mear as trendmjittige ferskillen waar te nimmen.
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87. Dat hedrach is aardich minder as de stipe dy't Sleeswyk-Holstein oan de Deensktalige minderheid 
jout. Yn 1996 gie it ora in bedrach fan DM 17.570.000 eksklusyf it ûnderwiis. Foar it ûnderwiis tan 
de Deensktalige minderheid waard in bedrach fan DM 30.290.000 útlutsen. Boppedat wurdt de 
Deensktalige minderheid yn Sleeswyk-Holstein stipe troch de Deenske steat. Derby gie it yn 1995 
om in bedrach fan DM 80.000.000. dêr't DM 51.500.000 fan ornearre wie foar it ûnderwiis (Bericht, 
1996:68-69). 

88. Meidieling Johanna Evers, learares yn it Sealterlân, fan 14 novimber 1997. 
89. Begruttingsbedraggen binne faak wat heger as de feitlike bedraggen. 

90. Foar de berekkening fan dy bedraggen haw ik de diskutabele kar dien om fan in fjirde fan it folsleine 
subsydzjebedrach út te gean. 

91. Foar de stichting Keimstwurk bin ik útgien fan it provinsjaal subsydzje minus earmerke budzjetten 
en dat wer mei útsûndering fan it budzjet foar de jeugdteaterskoalle. 

92. Feitlik giet it net (langer) om in subsdiearring troch de Ryksoerheid. mar om in bydrage dy't troch de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen yn har funksje fan nasjonale koepelorgani-
saasje op it mêd fan de wittenskip jûn wurdt. 

93. Hofstede (1995: 107) wüst yn dat ferbân op it per defmysje net neutraal wezen fan de ûndersyker. Hy 
of sy hat syn of har woartels yn alle gefal yn ien naasje, dy't in boarne foar subjektiviteit wêze kinne 
of sels etnosintrisme. 

94. It Nederlânske tekstútsel wie: 'De bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal is voorwerp 
van zorg van de overheid'. 

95. It is suver per definysje dreech om foar talen sûnder in skriftlike tradysje beskermjende maatregels te 
treffen (Blair. 1994: 11). 

96. Yn de praktyk moat dy konstatearring nuansearre wurde, om't der in ûndergrins is as it om it yn it 
libben roppen of oerein halden fan beskate foarsjennings giet. In eigen televyzjestjoerder. in eigen 
krante of in eigen beropstoanielselskip lykje net fuortendaliks foar in taalgroep mei minder as 10.000 
minsken weilein te wezen. 

97. It Frysk wurdt yn myn berekkening troch de oerheid stipe mei in bedrach fan ƒ 3 3 , - de Fryskpraten-
de, it Noard-Frysk wurdt mei in bedrach fan DM 9 7 , - de Noard-Fryskpratende stipe en it Sealter-
Frysk kriget gjin oerheidsstipe. 

98. Dat seit op himsels noch neat oer de warberens of it belied fan sa'n beweging. Yn Noard-Fryslân is 
dat belied krekt tekene troch in ferskil fan ynsjoch tusken de twa wichtichste oanbelangjende ferie-
nings. De Nordfriesische Verein hat altiten de opfetting oanhongen dat it plak fan it Heechdútsk as 
bestjoers-, skoalle- en tsjerketaal net oantaast wurde soe, wylst de Friesisch-Schleswigsche Verein, 
de foargonger fan de tsjintwurdige Foariiningfor Nationale Friiske. dat plak krekt werombringe woe 
yn it foardiel fan it Noard-Frysk (Steensen, 1986: 36). 
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87" Dat bedrach is aardich minder as de stipe dy't Sleeswyk-Holstein oan de Deen,ktalige minderheid
jout. Yn 1996 gie it om in bedrach fan DM 17"570"000 eksklusyf it ünderwiis" Foar it Onderwii, fan
de Deensktalige minderheid waard in bedrach fan DM 30"290.000 ûtlutsen. Boppedat wurdt de
Deensktalige minderheid yn Sleeswyk-Holstein stipe troch de Deenske steat. Dêrby gie it yn 1995
om in bedrach fan DM 80.000.000. dêr't DM 51.500.000 fan ornearre wie foar it Onderwiis (Bericht.
1996 68-69).

88. Meidieling Iohanna Evers.learares yn it Sealterlán, fan 14 novimber 1997.
89. Begruttingsbedraggen binne faak wat heger as de feitlike bedraggen.
90. Foar de berekkening fan dy bedraggen haw ik de diskutabele kar dien om fan in fjirde fan it folsleine

subsydzjebedrach ût te gean.
91. Foar de stichting Keunstwurk bin ik ûtgien fan it provinsjaal subsydzje minus earmerke budzjetten

en dat wer mei ûtsündering fan it budzjet foar de jeugdteaterskoalle.
92. Feitlik giet it net (langer) om in subsdiearring troch de Ryksoerheid. mar om in bydrage dy't troch de

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen yn har funksje fan nasjona1e koepelorgani
,aasje op it mêd fan de wittenskip jûn wurdt.

93. Hofstede (1995: 107) wiist yn dat ferbán op it per defïnysje net neutraal wêzen fan de ûndersyker. Hy
of sy hat syn of har woartels yn alle gefal yn ien naasje. dy't in boarne foar subjektiviteit wêze kinne
of seis etnosintrisme.

94. It Nederlánske tekstûtsel wie: 'De bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal is vaorwerp
van zarg van de overheid'.

95. It is suver per definysje dreech om foar talen sünder in skriftlike tradysje beskermjende maatregels te
treffen (Blair. 1994: 11).

96. Yn de praktyk maat dy kanstatearring nuansearre wurde, am't der in ündergrins is as it om it yn it
libben roppen of oerein hálden fan beskate foarsjennings giet. In eigen televyzjestjaerder. in eigen
krante af in eigen berapstoanielselskip lykje net fuartendaliks faar in taalgroep mei minder as 10.000
minsken weilein te wêzen.

97. It Frysk wurdt yn myn berekkening troch de aerheid stipe mei in bedrach fan.f 33,- de Fryskpraten
de, it Noard-Frysk wurdt mei in bedrach fan DM 97.- de Noard-Fryskpratende stipe en it Sealter
Frysk kriget gjin aerheidsstipe.

98. Dat seit op himsels noch neat aer de warberens af it belied fan sa'n beweging. Yn Naard-Fryslán is
dat belied krekt tekene troch in ferskil fan ynsjach tusken de twa wichtichste oanbelangjende ferie
nings. De Nordfriesische Verein hat alti ten de opfetting oanhangen dat it plak fan it Heechdûtsk as
bestjaers-, skoalle- en tsjerketaal net aantaast wurde soe, wylst de Friesisch-Schleswigsche Verein,
de foargonger fan de tsjintwurdige Foariiningfor Nationale Friiske, dat plak krekt werombringe wae
yn it faardje] fan it Naard-Frysk (Steensen. ]986: 36).
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