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0 Gearfetting en oanbefellings

By skriuwen fan 6 april 2010 hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân oan de
Fryske Akademy frege om ûndersyk te dwaan ‘mei in praktyske bestjoerskundige ynstek en in
ynternasjonaal perspektyf (ûnderfinings mei de útfiering en de organisaasje fan it taalbelied
yn it bûtenlân; yn oare minderheidstaalgebieten)’ nei ‘mooglike organisaasjemodellen foar de
útfiering fan it taalbelied’. 

Yn oerlis mei it Berie foar it Frysk, yn dizzen it earste oansprekpunt foar de Provinsje, is as
doel foar it ûndersyk formuleard: ‘it empirysk ferkennen fan de organisaasje fan it
beliedsproses op it mêd fan taal yn Nederlân en inkelde Europeeske lannen/regio’s dêr’t
belied op it mêd fan in unike regionale taal ûntwikkeld wurdt.’ Yn de rin fan it ûndersyk
waard dat doel op fersyk fan it Berie foar it Frysk útwreide, troch ek de situaasje fan inkelde
nasjonale talen te besjen. 

As probleemstelling foar it ûndersyk is dêrnei formuleard: ‘Wat kin, rekken hâldend mei de
oanwêzige ynstitúsjonele en organisatoaryske kontekst, in mooglik arranzjemint foar it
takomstige provinsjale beliedsproses op it mêd fan it Frysk wêze? Hokfoar foar- en neidielen
fan sa’n arranzjemint kinne oanjûn wurde? 

Dêrnei binne sân ûndersyksfragen formuleard:

* Wat moat ûnder it beliedsproses op it mêd fan it Frysk ferstien wurde? (haadstikken 3,
4 en 5)

* Hokfoar (gemeentlike, provinsjale, nasjonale en Europeeske) ynstitúsjonele faktoaren
binne op taalmêd yn Fryslân fan belang? (haadstik 4)

* Hoefolle jild is op jierbasis mei it Fryske taalbelied anneks, fan wa komt dat en wêr giet
dat hinne? (haadstik 4)

* Hoe sit it besteande beliedsproses oangeande it Frysk yn elkoar? (haadstik 4)
* Hokfoar aktoaren spykje yn it hjoeddeiske Fryslân (gj)in rol yn it provinsjale

beliedsproses oangeande it Frysk? (haadstik 4)
* Hoe is it beliedsproses op it mêd fan (regionale) taal yn respektivelik Nederlân en

beskate regio’s yn West-Europa organiseard? (haadstikken 5 en 6)
* Wat binne de ûnderfinings mei dy organisaasje? (haadstikken 5 en 7)

As it om it beliedsproses en dan benammen it management fan it taalbelied giet, is sjoen nei
dat wat yn diel II, kêst 7.4 fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen
omskreaun wurdt as: ‘Bij het bepalen van hun beleid ten aanzien van streektalen of talen van
een minderheid houden de Partijen rekening met de behoeften en wensen naar voren gebracht
door de groepen die deze talen gebruiken.’

Nei haadstikken oer respektivelik ûnderskate dokuminten dy’t foar it ûndersyk fan belang
binne en eftergrûnynformaasje oer it beliedsproses op sawol provinsjaal as Ryksnivo, giet it
fjirde haadstik oer (de skiednis fan) it aktuele beliedsproses oangeande de Fryske taal. It
belang en de omfang fan it sawol it provinsjale as it Ryksbelied oangeande it Frysk wurde
dúdlik makke, wylst de ûnderskate belanghawwende aktoaren op in rychje set wurde. 
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It fyfte haadstik beskriuwt de taalsituaasje, wet- en regeljouwing, it beliedsproses en de
sinteraasje oangeande in nasjonale taal yn respektivelik België (Dútsk), Finlân (Sweedsk),
Ierlân (Gaelysk) en Nederlân (Nederlânsk). De beskreaune organen foar taalmanagement yn
dy steaten binne hiel ferskillend. 

Yn Finlân giet it om de by wet ynstelde ‘Sweedske Assemblee fan Finlân’, dy’t benammen in
saneamde arenafunksje ferfollet.  Dêrnjonken spilet de op grûn fan in regearingsbeslút
ynstelde -technysk-spesjalistyske- ‘Advysried oangeande Taalsaken’ in agindafoarmjende,
beliedsfoarmjende en beliedsevaluearjende rol yn it beliedsproses. 

Yn Ierlân wurdt it agintskip Údarás na Gaeltachta de sintrale aktor yn it beliedsproses, mei
aginda- en beliedsfoarmjende taken, beliedsútfierende en evaluearjende taken. It
oanbelangjende orgaan kin sketst wurde as in mingfoarm fan arena- en technysk-
spesjalistyske funksjes. Dêrnjonken kin de wetlik ynstelde Taalkommissaris neamd wurde,
dy’t benammen rjochte is op it neilibjen fan de taalwetjouwing en it ferfoljen fan in
ombudsfunksje yn de rjochting fan sawol oerheidsorganen as boargers.

De Nederlandse Taalunie is in by ferdrach ynsteld yntergûverneminteel orgaan, dat beskreaun
wurde kin as in technysk-spesjalistysk fermidden dat foaral rjochte is op de korpusplanning.

It seisde haadstik beskriuwt it beliedsproses oangeande in unike regionale taal yn seis
ferskillende Europeeske lannen en tsien ferskillende taalsituaasjes. It is net ferrassend dat de
wetlike en organisatoaryske ynfrastruktuer yn Sleeswyk-Holstein mei amper 10.000 
(Noard-)Frysktaligen krekt wat lytser fan omfang is, as yn de beide, wat sprekkers oangiet
grutste regio’s, Baskenlân en Kataloanje. Yn alle taalgebieten is lykwols ien en yn beskate
gefallen mear as ien orgaan dat him mei it taalbelied dwaande hâldt. Dat kin in orgaan wêze
mei typysk in arena-funksje, lykas de maatskiplike rieden foar respektivelik it Baskysk en
Katalaansk en de riejaande kommisjes yn it gefal fan Dútslân en de oanbelangjende
dielsteaten. Yn it Baskenlân en Kataloanje fungearje tagelyk ek organen mei in technysk-
spesjalistyske funksje of in beliedsferarbeidzjende funksje. Yn it gefal fan it Gaelysk en de
Welsh Language Board giet it om organen mei benammen in technysk-spesjalistyske funksje.
De foarsjennings fan en foar de Saami hawwe de foarm fan in parlemint, organen mei
benammen in arena-funksje. Sjoen lykwols foech, plak en kontekst fan dy organen giet it om
in fierdergeande foarsjenning as yn it gefal fan bygelyks Dútslân en it Feriene Keninkryk.

Yn it gefal fan Wales liket it besteande orgaan, de Welsh Language Board, ferfongen te
wurden troch it amt fan Taalkommissaris. Dat wol lykwols net sizze dat de arena-funksje
ferjitten wurdt, om’t dy yn de foarm fan in advyskommisje foar de Taalkommissaris stal liket
te krijen. Lykas mei de Taalkommissaris yn it Feriene Keninkryk - en ek yn Ierlân- in hege
autoriteit op it mêd fan de taal mooglik makke wurdt, ken Dútslân it ynstitút fan de
lêsthawwer, in funksjonaris dy’t benammen fan belang is foar de tagong fan de
oanbelangjende taalgroepen ta de heechste autoriteiten en sadwaande benammen in
bemiddeljende funksje yn it proses fan agindafoarming ferfollet.

De kommisjes en rieden yn Dútslân beheine har, oars as dy bygelyks yn Skandinavië, Wales
en Spanje, foaral ta de posysje fan de oanbelangjende taal en it dêrta nedige sektorale belied.
Yn Wales en Spanje is taalbelied in relevante gearstallende faktor as it om bygelyks
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ûnderwiis en kultuer en media giet, wylst ek net oan it bedriuwslibben foarby gien wurdt. Yn
it gefal fan de Saami giet it net allinne om de taal, mar benammen om it ekonomysk bestean
fan de Saami. Dat makket de Skandinaafske situaasje hiel oars as de fierder beskreaune
gefallen. 

Yn it gefal fan Kataloanje en Wales falt de grutte belutsenens fan it oanbelangjende regear en
elk yndividueel regearingslid mei it taalbelied op. Dat it taalbelied ta de ferantwurdlikens
heart fan ien bewâldspersoan seit himsels, mar dat ûntslacht alle oare bewâldspersoanen net
fan de plicht om op syn mêd ek taalbelied te ûntwikkeljen.    

It sânde haadstik ferliket mei help fan 29 punten fan omtinken mei-elkoar fjirtjin ferskillende
taalsituaasjes. Dy ferliking lit sjen dat it taalmanagement fan de Fryske taal, sawol
organisatoarysk as it om de ûnderskate taken giet en ek wat de sinteraasje oanbelanget, him
yn de beskiedenste ein fan it spektrum befynt. Dy omstannichheid, keppele oan it provinsjale
wollen om it taalmanagement oangeande it Frysk te fersterkjen, levert de foarslach op om it
inisjatyf ta in Fryske Taaluny te nimmen. Dat nije orgaan soe as provinsjaal taalagintskip, in
sintrale rol spylje moatte yn it hoedzjen en noedzjen fan de Fryske taal, c.q. it tarieden en
evaluearjen fan it Fryske taalbelied. Dêrby giet it om it Frysk as ynstrumint fan it maatskiplik
ferkear en yn it bysûnder as taal fan en yn de ekonomy, de media, de oerheid, de keunsten, de
kultuer, de soarch, de rjochtspraak, it ûnderwiis en de wittenskip. 

It hert fan de Fryske Taaluny bestiet út in permaninte stjoergroep dy’t gearstald wurdt út de
fertsjintwurdigers fan de seis wichtichste Fryske organisaasjes as it om it taalbelied giet,
wikseljend oanfold mei heechstens seis saakkundigen. Dêrnjonken soe der in
platfoarmfunksje ynfold wurde moatte mei it each op it Frysk yn it ûnderwiis, ek al om’t op it
stuit in fermidden dat foar it hiele ûnderwiisdomein oansprekber is, mist. It organogram
bestiet fierders út in ûnôfhinklik foarsitter en in juridysk-saakkundich skriuwerskip.

It Fryske taalmanagement, dat sjoen opset en gearstalling en as it giet om kennis en
ûnderfining, it skaaimerk fan bondele krêft hat, moat him oan de iene kante rjochtsje op it
tarieden en evaluearjen fan it provinsjaal taalbelied en oan de oare kant op it befoarderjen fan
it gearhingjen yn it wurk fan de organisaasjes dy’t yn Fryslân op it mêd fan de Fryske
taalkontekst warber binne. 

De Fryske Taaluny moat, oars as it hjoeddeiske Berie foar it Frysk, him net ta it riejaan fan it
provinsjaal bestjoer beheine, mar him ek dwaande hâlde mei it hiele beliedsproses, mei
útsûndering fan de beliedsbepaling. Dy lêste is de kompetinsje fan it Kolleezje fan Deputearre
Steaten. Dat in beskate prioriteitsstelling yn it omtinken foar de ûnderskate ûnderdielen fan it
beliedsproses nedich wêze sil, docht gjin ûnderstek oan it prinsipe fan omtinken foar it hiele
beliedsproses. 

Krektlyk as it Berie foar it Frysk kin ek de Fryske Taaluny him op it taalbelied rjochtsje, en
yn alle gefallen foarearst, in bredere ynfalshoeke as it om it belied giet, neilitte. It is oan te
rieden dat de Fryske Taaluny healwei elke sittingsperioade fan Provinsjale Steaten in
evaluearjend fuortgongsberjocht oangeande it taalbelied foarleit, sadat de Steaten sawol
werom sjen kinne op de ynset fan middels en de berikte resultaten, as nij belied formulearje
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kinne. Soks soarget yn alle gefallen foar in duorjend polityk en bestjoerlik omtinken foar it
taalbelied. 

Foar de Fryske Taaluny kin sawol de status fan in provinsjale kommisje eks. art.82 fan de
Provinsjewet hawwe, as de foarm fan in oerheidsstichting krije. Feitlik soe de Fryske Taaluny
de Fryske taalagint wurde moatte.

De, yn ferlykjen mei de besteande situaasje, fierdergeande opdracht en taakynfolling en
benammen it befoarderjen fan it gearhingjen yn it wurk fan de organisaasjes dy’t yn Fryslân
op it mêd fan it taalbelied warber binne, pleitet earder foar in Fryske Taaluny bûten as binnen
it Provinsjehûs. Dat pleit wurdt fierder fersterke mei de provinsjale opsje om de tradisjonele
rol fan middenbestjoer yn te roaljen foar in wat langer wat programmatysker oanpak mei
eigen tydlike budzjetten en organisaasje. Ferbining en ôfstimming mei it provinsjale
beliedsproses kin skoan stal krije yn it fan de grûn tillen fan wat in Technyske
Taalbeliedskommisje neamd wurdt.
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1 Ynlieding

It ûndersyk nei it management fan it taalbelied formulearret yn it folgjende haadstik de
opdracht, probleemstelling en ûndersyksfragen. Boppedat wurdt yn datselde haadstik wat sein
oer in tal relevante prealabele dokuminten. 

It doel fan it ûndersyk is it empirysk ferkennen fan de organisaasje fan it beliedsproses op it
mêd fan taal yn Nederlân en inkelde oare Europeeske lannen en regio’s. De probleemstelling
bestiet út de fraach wat kin, rekken hâldend mei de oanwêzige ynstitúsjonele en
organisatoaryske kontekst, in mooglik arranzjemint foar it takomstige provinsjale
beliedsproses op it mêd fan it Frysk wêze, en hokker foar- en neidielen fan sa’n arranzjemint
kinne oanjûn wurde? 

Nei it formulearjen fan it ûndersyksdoel, de probleemstelling en ûndersyksfragen wurdt yn it
tredde haadstik mei in wat mear teoretyske ynfalshoeke op it beliedsproses, it aard fan it
taalbelied en de organisaasje fan de beliedsfoarming yngien. 

It fjirde haadstik giet oer it beliedsproses oangeande it Frysk. Sjoen de ûnderskate
ûndersyksfragen wurdt mei it each op it taalbelied wat sein oer de feroarjende relevânsje fan
sawol it Ryk as it provinsjaal bestjoer, en yn dat selde ramt it belang fan it taalbelied binnen it
hiele provinsjale beliedsomtinken. De ûnderskate aktoaren op it mêd fan it Frysk wurde
neamd en der wurdt yngien op it aktuele riejaan op itselde gebiet.

It fyfte haadstik is bedoeld om de taalsituaasje, wet- en regeljouwing, it beliedsproses en de
sinteraasje as it om taal giet, te beskriuwen. It omtinken giet yn dat haadstik út nei de
situaasje oangeande it Dútsk yn België, it Sweedsk yn Finlân, it Iersk yn Ierlân en it
Nederlânsk yn Nederlân.

It seisde haadstik giet op itselde paad fierder mei it beskriuwen fan de taalsituaasje, wet- en
regeljouwing, it beliedsproses en de sinteraasje fan it Noardfrysk yn Sleeswyk-Holstein, it
Sorbysk yn respektivelik Brandenburg en Saksen, it Gaelysk yn Skotlân, it Welsk yn Wales, it
Saami yn respektivelik Finlân, Noarwegen en Sweden, it Baskysk yn it Baskenlân en, ta
beslút, it Katalaansk yn Kataloanje.

Yn it sânde haadstik wurdt de by-elkoar swile ynformaasje en kennis brûkt om in ferliking
fan de ûndersochte taalbeliedssituaasjes te meitsjen. Dy ferliking kin dêrnei brûkt wurde om
fan te learen en it útstel foar it management fan it Fryske taalbelied te ûnderbouwen. Ien en
oar resultearret yn de foarslach ta it opsetten fan in Fryske Taaluny.

Ynternasjonaal ferlykjend ûndersyk is om mear as ien reden net maklik. Sok ûndersyk wurdt
bygelyks konfronteard mei strukturele en kulturele ferskillen yn de te ûndersykjen situaasjes
yn de ûnderskate lannen, om noch mar te swijen fan it taalprobleem.  Dat it taalmanagement1

yn it iene gefal binnen it amtlike oerheidsapparaat ûnderbrocht is, wylst yn it oare gefal de

A.F.M. Bertrand, P.de Jong, A.F.A. Korsten en J.M.L.M. Soeters, Methodische problemen bij1

internationaal-vergelijkend onderzoek, in: A.F.A. Korsten e.a. (red.) Internationaal-vergelijkend

onderzoek, VUGA, ‘s-gravenhage, 1995, 97.  
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politike komponint folle grutter is, makket ferlykjen al dreech. Sokke ferskillen kinne net
allinne begrepen wurde yn bygelyks termen fan doelmjittigens. En it brûken fan it Ingelsk as
lingua franca betsjut noch gjin garânsje dat it oer it selde giet as in Finske of Katalaanske
beliedsamtner it bygelyks oer taalmanagement hat. Yn de literatuer wurde noch hiel wat mear
metoadyske problemen neamd, mar sjoen aard en doel fan en de beskikbere tiid foar it
ûndersyk is dêr net it measte omtinken oan skonken. Feitlik is besocht in oersjoch en
ynventarisaasje te meitsjen fan it taalmanagement yn ûnderskate lannen, mei it each op de
fraach hoe’t ien en oar sa goed mooglik yn Fryslân opset wurde kin.

Dat ien en oar yn relatyf koarte tiid útfierd wurde koe, stiet net los fan de mooglikheden dy’t
it ynternet hjoed-de-dei biedt. Dat medium soarget der foar dat relevante nammen en adressen
oer it algemien ienfâldich te finen binne en dêrnei dokuminten en oare ynformaasjeboarnen
op te roppen binne. It noate-apparaat makket soks hjirnei dúdlik. Tagelyk moat lykwols
opmurken wurde dat de iene taalsituaasje hiel wat better op it ynternet fertsjintwurdige is as
de oare.  Benammen de Katalaanske oanwêzigens op it ynternet kin dêrby as foarbyld foar de
oare taalsituaasjes tsjinje. 

It is altiten al dreech om sicht te krijen op de útjeften dy’t foar it taalbelied dien wurde, mar as
it dan ek noch giet om sifers fan bûtenlânske oerheden dy’t mei it each op in ferlykjen by-
elkoar swile wurde moatte, is it hielendal dreech. Wat kin al of net ta it oanbelangjende
taalbelied rekkene wurde en moat allinne nei de eksploitaasjerekken sjoen wurde, of giet it ek
om de kapitaalsrekken? Dy ferliking is dan ek net wurden wat it doel wie. De Baskyske en
Finske sifers wienen binnen de beskikbere termyn hielendal net te efterheljen en beskate oare
kinne as ûnfolslein en/of ûnfoldwaande krekt oanmurken wurde. Dat betsjut dat allinne en
mei it nedige foarbehâld in konklúzje lutsen wurde kin, dy’t seit dat it taalmanagement fan de
Fryske taal, sawol organisatoarysk as it om de ûnderskate taken giet en ek wat de sinteraasje
oanbelanget, him yn de beskiedenste ein fan it ûndersochte spektrum befynt. 
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2 Undersyk

Hjirnei wurde de opdracht foar it ûndersyk nei it management fan it taalbelied, de dêrfoar
relevante flankearjende dokuminten en doel en probleemstelling foar it ûndersyk beskreaun.

2.1 Undersyksopdracht

Yn in skriuwen fan 18 augustus 2009 hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten oan Provinsjale
Steaten witte litten dat Deputearren foar 1 july 2010 oanjaan sille op hokker wize de útfiering
fan it provinsjale taalbelied op de meast effektive en effisjinte foarm stal jûn wurde kin.  Der1

sil beskreaun wurde wat in taalsintrum ynhâldt, lykas neamd yn in troch Provinsjale Steaten,
yn oanpaste foarm, oannommen moasje op 24 juny 2009. 

Dêrnei hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân yn in skriuwen fan 19 maart 2010
it Berie foar it Frysk de opdracht jûn om in advys ta te rieden en út te bringen oangeande de
útfiering fan de moasje fan Provinsjale Steaten oangeande in ‘Taalorgaan’.   2

Yn in tredde brief fan it Kolleezje fan Deputearren, fan 6 april 2010 en rjochte oan de Fryske
Akademy, is dúdlik makke dat de Fryske Akademy foar it ûnderbouwen fan it advys fan it
Berie foar it Frysk frege wurdt om ûndersyk te dwaan ‘mei in praktyske bestjoerskundige
ynstek en in ynternasjonaal perspektyf (ûnderfinings mei de útfiering en de organisaasje fan it
taalbelied yn it bûtenlân; yn oare minderheidstaalgebieten).’  Yn dat selde skriuwen wurdt3

oanjûn dat it advys fan it Berie foar it Frysk uterlik 1 oktober 2010 ferwachte wurdt en dat de
Fryske Akademy syn ûndersyksrapport foar 1 augustus 2010 by it Berie foar it Frysk
ynleverje moat.

De neamde moasje fan Provinsjale Steaten, sa’t dy op 24 juny 2009 oannommen is, freget it
Kolleezje fan Deputearren om mei in opset foar in ‘taalsintrum Frysk’ te kommen. Dat
sintrum soe, sa seit de moasje ûnder mear, in wichtige rol krije moatte by de opset en
útfiering fan it provinsjale taalbelied. Fierders soe sa’n taalsintrum (mei) útfiering jaan kinne
oan it Tredde Bestjoersakkoart Fryske taal en kultuer, lykas oan de opset en ymplemintaasje
fan it ferfolch fan it Tredde Bestjoersakkoart. ‘Krêft troch bondeling’ soe it biedwurd foar
sa’n nij orgaan wêze moatte.  Tagelyk moat yn de tarieding fan sa’n sintrum sjoen wurde nei
de rol en it oparbeidzjen fan organisaasjes dy’t tsjintwurdich op Frysk taalmêd warber binne.
Dêrby moat sjoen wurde nei de doelen fan de Tredde Bestjoersôfspraak en de provinsjale nota
Taalbelied. Boppedat moat sjoen wurde nei de ûnderfinings fan taalsintra yn oare lannen mei
in minderheidstaal.    4

Brief Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 18 augustus 2009, merkteken 00831073.1

Brief Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 19 maart 2010, merkteken  00880623.2

Brief Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 6 april 2010, merkteken  00887554.3

Moasje 3, Steategearkomste 24 juny 2009, wurklistpunt 1B Kadernota 2010.4
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It Kolleezje fan Deputearre Steaten hat dêr yn syn skriuwen fan 19 maart 2010 oan it Berie
foar it Frysk oan taheakke dat it troch it Berie foar it Frysk út te bringen advys in lykwichtige
presintaasje jout fan:

* ‘in taalorgaan yn brede sin, rjochte op beliedstarieding (foech bliuwt by DS/PS),
beliedsútfiering,  monitoaring, evaluaasje, draachflakferbreding en promoasje,
organisearre yn de foarm fan in netwurkmodel of in yntegraasjemodel;  

* in taalorgaan mei in smeller takepakket rjochte op beliedsútfiering,
draachflakferbreding en promoasje, organisearre yn de foarm fan in netwurkmodel of in
yntegraasjemodel;

* in taalorgaan dat organisearre is neffens de filosofy fan it koöperaasjemodel,
oerienkomstich de fisy fan de Provinsje dêr op (Koöperaasje Fryslân).’5

Deputearren litte fierders witte der fanút te gean dat yn advys en ûndersyk sjoen wurdt nei de
tekst fan de, hjirfoar neamde moasje fan Provinsjale Steaten, de provinsjale nota ‘Taal tusken
Minsken, fan Rjocht nei Praktyk 2008-2010', de bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer
2001-2010 en it advys fan de stjoergroep ‘desintralisaasje Frysk fan Ryk nei Provinsje
Fryslân’.  Ek wurde noch neamd it ‘Oanfalsplan Frysk’ fan oktober 2008, en it senario dat6

Provinsjale Steaten kieze sille yn de diskusje oer provinsjale taken en besunigings.    7

2.2 Undersyksdoel, probleemstelling en ûndersyksfragen

By mail fan 3 febrewaris 2010 hat de Fryske Akademy syn útstel ‘Undersyk nei de opset fan
it beliedsproses op it mêd fan it Frysk’ oan it Berie foar it Frysk foarlein. It Berie foar it Frysk
hat noch dyselde wike mei it útstel ynstimd. Yn dat útstel is as doel fan it troch de Fryske
Akademy út te fieren ûndersyk formuleard: 

‘Doel fan it ûndersyk is it empirysk ferkennen fan de organisaasje fan it beliedsproses op it
mêd fan taal yn Nederlân en inkelde Europeeske lannen/regio’s dêr’t belied op it mêd fan in
unike regionale taal ûntwikkeld wurdt.’ Yn de rin fan it ûndersyk waard it doel op fersyk fan
de opdrachtjouwer útwreide, troch it ûndersyk net allinne te beheinen ta it belied oangeande
unike regionale talen, mar ek de situaasje fan inkelde nasjonale talen te besjen.  8

As probleemstelling foar it ûndersyk is dêrnei formuleard: ‘Wat kin, rekken hâldend mei de
oanwêzige ynstitúsjonele en organisatoaryske kontekst, in mooglik arranzjemint foar it

Yn in skriuwen fan it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân fan 6 april 2010, merkteken  00887554,5

rjochte oan de Fryske Akademy,  is ien en oar jitris oanjûn.

It lêste rapport wie by it ôfsluten fan it ûndersyk op 14 july 2010 noch net beskikber.6

P. Bergsma e.o., Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 .7 2

Deputearre Steaten fan Fryslân, Op maat, Provinsje Fryslân, s.l., 2009.

Unike regionale talen binne dy talen dy’t yn gjin inkeld steatsferbân in dominante posysje8

ynnimme en dy’t fanâlds yn dy regio thús binne. Yn it ûndersyk is dêrnei sjoen nei de

beliedssituaasjes yn respektivelik België (Dútsk), Finlân (Sweedsk), Ierlân (Gaelysk), Nederlân

(Nederlânsk), Dútslân (Noardfrysk en Sorbysk), Feriene Keninkryk (Gaelysk en Welsk),

Skandinavië (Saami) en Spanje (Baskysk en Katalaansk).
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takomstige provinsjale beliedsproses op it mêd fan it Frysk wêze? Hokfoar foar- en neidielen
fan sa’n arranzjemint kinne oanjûn wurde? 

Dêrnei binne sân ûndersyksfragen formuleard:

* Wat moat ûnder it beliedsproses op it mêd fan it Frysk ferstien wurde? (haadstikken 3,
4 en 5)

* Hokfoar (gemeentlike, provinsjale, nasjonale en Europeeske) ynstitúsjonele faktoaren
binne op taalmêd yn Fryslân fan belang? (haadstik 4)

* Hoefolle jild is op jierbasis mei it Fryske taalbelied anneks, fan wa komt dat en wêr giet
dat hinne? (haadstik 4)

* Hoe sit it besteande beliedsproses oangeande it Frysk yn elkoar? (haadstik 4)
* Hokfoar aktoaren spykje yn it hjoeddeiske Fryslân (gj)in rol yn it provinsjale

beliedsproses oangeande it Frysk? (haadstik 4)
* Hoe is it beliedsproses op it mêd fan (regionale) taal yn respektivelik Nederlân en

beskate regio’s yn West-Europa organiseard? (haadstikken 5 en 6)
* Wat binne de ûnderfinings mei dy organisaasje? (haadstikken 5 en 7)

As it om it beliedsproses en dan benammen it management fan it taalbelied giet, sil sjoen
wurde nei dat wat yn diel II, kêst 7.4 fan it Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen omskreaun wurdt as: ‘Bij het bepalen van hun beleid ten aanzien van
streektalen of talen van een minderheid houden de Partijen rekening met de behoeften en
wensen naar voren gebracht door de groepen die deze talen gebruiken.’ Dêrnei is yn it selde
kêst fêstlein: ‘Deze groepen worden aangemoedigd indien nodig organen in het leven te
roepen ten behoeve van het uitbrengen van advies aan de autoriteiten inzake alle
aangelegenheden betreffende streektalen of talen van minderheden.’  It ûndersyk sil him9

benammen rjochtsje op dy organen. 

Sa’t hjirfoar oanjûn wurdt binne de fragen en antwurden werom te finen yn de yndieling fan it
rapport.

2.3 Utfieren fan it ûndersyk

It ûndersyk is útfierd troch dr. Piet Hemminga, as bestjoerskundige oan de Fryske Akademy
ferbûn, dêrby holpen troch drs. Jan van der West, ûndersyksassistint by it Mercator
Kennissintrum, dy’t benammen de ynformaasje oer it taalbelied yn Baskenlân en Kataloanje
oandroegen hat. It ûndersyk waard ôfsluten op 14 july 2010.

Yn de rin fan it ûndersyk hat der achtris oerlis west oer de fuortgong en resultaten fan it
ûndersyk tusken drs. Jan S. Oudeboon, bestjoerslid fan it Berie foar it Frysk, en de
bestjoerskundige fan de Fryske Akademy.

Trb., 1993, 199, 6.9

13



2.4 Relevante dokuminten

Foar it empirysk ferkennen fan de organisaasje fan it beliedsproses op it mêd fan taal yn
Nederlân en inkelde Europeeske lannen/regio’s hat de Provinsje Fryslân inkelde 
beliedsdokuminten neamd, dy’t dêrta fan belang wêze kinne.
 
2.4.1 Oanfalsplan Frysk

Op 24 juny 2009 hawwe Provinsjale Steaten in moasje oannommen oangeande in opset foar
in ‘taalsintrum Frysk’, dy’t net los te sjen is fan de op 29 oktober 2008 yn Ljouwert holden
wurkkonferinsje oer it ‘Oanfalsplan Frysk’. Dat ‘Oanfalsplan’ is gearstald troch in groep fan
seis saakkundigen.   De wurkkonferinsje waard organisearre troch de Steatekommisje10

Boarger & Mienskip en de seis gearstallers fan it ‘Oanfalsplan’.  11

De eftergrûn foar it ‘Oanfalsplan Frysk’ is te finen yn de konstatearring fan de gearstallers dat
‘de Fryske taalpolityk oant no ta (lang) net effektyf genôch is om antwurd te jaan op de
gefaren dy’t de Fryske taal en kultuer bedriigje en op de útdagings dêr’t dy mei te krijen
hawwe.’ Njonken dy fûnemintele reden om it oanfalsplan te skriuwen, wurdt ek it ôfrinnen
fan de op 5 juny 2001 troch it Ryk en de Provinsje Fryslân ûnderskreaune ‘Tredde
Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2001-2010' neamd, as grûn om mei it oanfalsplan
in bydrage te leverjen oan ‘de beliedsfoarming foar de koarte en langere termyn.’  Yn de12

‘Gearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk’ wurdt it doel fan datselde oanfalsplan
omskreaun as it presintearjen fan in ‘Deltaplan’, dat in dyk opsmite moat om it Frysk in
goede takomst hâlde te litten ‘no’t taaleroazje troch it opkringen fan oare talen de kwaliteit en
it brûken fan it Frysk op de langere termyn bedriget.’13

It ‘Oanfalsplan Frysk’ benadert it Frysk breed. It giet net allinne om de taal sec, mar
benammen om it ûnderwiis yn Fryslân en dat yn al syn ferskiningsfoarmen, en fierders de
rjochterlike autoriteiten, media, kulturele foarsjennings en aktiviteiten en it ekonomysk en
sosjaal libben. 

Yn haadstik IX geane de gearstallers fan it ‘Oanfalsplan Frysk’ yn op in ‘Sintrum foar de
Fryske taal en kultuer’, dat de gearstallers as wichtich ynstrumint sjogge om it Frysk in
takomst te jaan.  Sa’n sintrum soe alle aktiviteiten dy’t yn de breedte nedich binne,14

koördinearje en útfiere moatte. Sa’n sintrum, sa tinke de gearstallers fan it plan, giet de
fersnipeling tsjin fan de advisearring oer it Frysk, it stypjen fan en de aktiviteiten foar it Frysk
en makket it mooglik om it belied sa stal te jaan, dat de aktiviteiten goed op inoar ôfstimd

It Oanfalsplan Frysk is -op persoanlike titel- skreaun troch: P. Bergsma, J. van der Bij, T. Dykstra,10

S.T. Hiemstra, R. Salverda en R.W.Valk.

Provinsjale Steaten, Utnoeging foar de ekspertmoeting op 29 oktober 2008, 10 oktober 2008.11

P. Bergsma e.o., Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 3.12 2 

S. T. Hiemstra (einred.) Gearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk, s.l., 2009, 2.13

P. Bergsma e.o., Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 45-48.14 2 
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binne.’  De gearstallers lykje trouwens al te maklik te ponearjen dat it yn de besteande15

situaasje om in fersnipeling fan advisearring, stipe en aktiviteiten giet. Winliken kin soks net
skreaun wurde sûnder ûndersyk en analyze. 

De gearstallers fan ‘Oanfalsplan Frysk’ ferwize fierders nei it skriuwen fan it ‘Konsultatyf
Orgaan foar it Frysk’ dat yn syn reaksje op de Nederlânske rapportaazje oangeande it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen lykwols in minder fiergeand útstel dien
hat, troch oan te stean op: ‘een juridische structuur [...] en een organisatie [...] die tot taak
krijgt de algehele coördinatie van het Fries taalbeleid te verzorgen: advisering aan de
verschillende overheden (rijksoverheid, inclusief de rijksdiensten, provincie, gemeenten,
waterschappen) en coördinatie van de uitvoering.’16

2.4.2 Provinsjaal beliedsplan Fryske taal 2008-2010

It provinsjaal beliedsplan Fryske taal 2008-2010 ‘Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân:
taal tusken minsken’, begjint mei it -opmerklik- sizzen: ‘It praten fan de Fryske taal makket
gelokkich.’  Soks is maklik delskreaun, mar kin slim wittenskiplik ûnderboud wurde. Feitlik17

bestiet der gjin inkeld ûndersyk dat de provinsjale konstatearring stipet, noch ôfsjoen fan de
fraach oft  in relaasje lein wurde kin tusken taal en lok. Nimt net wei dat twa- en meartaligens
yn ien en deselde maatskippij en op allerhanne mêd in maatskiplike faktor fan kwizekwânsje
is.

Deputearre Steaten wize derop dat de Provinsje mienskiplik mei it Ryk de earstferantwurdlike
oerheid foar de Fryske taal is.  Dat sizzen makket net earlik dúdlik hokker oerheidslaach no18

krekt dy earstferantwurdlikens draacht en wat dy ynhâldt. Der wurdt al dúdlik makke dat de
Provinsje de koördinaasjerol by it útfieren fan it Fryske taalbelied op him nommen hat. En
dêrnjonken stimulearret de Provinsje de ynstânsjes, organisaasjes, bedriuwen en persoanen
om de posysje fan it Frysk te fersterkjen. ‘Koartsein, de Provinsje fasilitearret, koördinearret,
inisjearret en jout it goede foarbyld.’  

De provinsjale beliedsnota stêlt fierders fêst dat de Provinsje in eigen advysorgaan op it mêd
fan de Fryske taal en kultuer hat, it ‘Berie foar it Frysk’. De leden fan dat orgaan komme út
ûnderskate maatskiplike sektoaren. It ‘Berie’ hat trije taakgroepen: oerheid, sosjaal libben en
ûnderwiis en ekonomy en media. Fan belang is dat it Kolleezje fan Deputearren witte litte
‘dat advysorgaan yn de takomst effisjinter en effektiver ‘foar advys op maat’ yn te setten. ‘By
de advisearring soe de klam just mear op it útfieren lizze moatte en minder op it dwaan fan

P. Bergsma e.o., Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 45.15 2 

P. Bergsma e.o., Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 98, noat 144.16 2 

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,17

[Ljouwert],  s.a., 5.

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,18

[Ljouwert],  s.a., 13.
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ûndersyk.’   As winske resultaat formulearret it Kolleezje fan Deputearren dat it Berie foar it19

Frysk foar 2010 ‘sa organisearre [is] dat it fleksibel advys op maat leverje kin en fia
rjochtstreeks kontakt mei it fjild koördinaasjewurk dwaan kin.’  Underwilens wurket it Berie20

noch mei in kearngroep dy’t earder út heechstens fiif leden bestie, en op it stuit noch mei
fjouwer leden en ien waarnimmer wurket.

2.4.3 Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2001-2010

De tredde bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2001-2010 is op 5 juny 2001 sluten tusken
it Ryk en de Provinsje Fryslân en formulearret in tal algemiene en sektorale beliedsdoelen
neffens de systematyk fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen. Yn it
tredde rapport fan it ministearje fan Binnenlânske saken en Keninkryksrelaasjes oer de
tapassing fan it Hânfest oer de jierren 2002-2007 wurdt oanjûn wat der dien en berikt is en
wat noch dien wurde moat.  21

Foar it ûnderwerp fan dit ûndersyk is it fan belang dat Ryk en Provinsje mei-elkoar
oerienkommen binne dat elk in advysorgaan op it mêd fan it Frysk hat.  Yn it gefal fan it22

Consultatief Orgaan Fries giet it om it riejaan fan de minister fan Binnenlânske Saken en
Keninkryksrelaasjes oangeande it ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn
relaasje ta it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen en it Ramtferdrach
oangeande it beskermjen fan nasjonale minderheden. Boppedat moat it Consultatief Orgaan
Fries dyselde minister riejaan oer it útfieren fan de bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer
2001-2010 en de útfieringskonvenanten yn relaasje ta de twa neamde Europeeske
ferdraggen.  It is fierders noch fan belang dat it ynstellingsbeslút fan it Consultatief Orgaan23

yn kêst 5 dúdlik makket dat it skriuwerskip dien wurdt troch de skriuwer fan it Berie foar it
Frysk. Soks wiist net op de fersnipeling fan de advisearring dêr’t de skriuwers fan it
Oanfalsplan fan út geane.

It Berie foar it Frysk hat de taak om it Kolleezje fan Deputearren frege en net frege rie te jaan
oer it provinsjale taalbelied yn brede sin, om de yntegraasje fan it Frysk te befoarderjen yn it
maatskiplike en ynstitúsjonele libben yn Fryslân, op grûn fan lykweardigens en
lykberjochtiging mei it Nederlânsk.  Itselde reglemint makket dúdlik dat it skriuwerskip fan24

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,19

[Ljouwert],  s.a., 14.

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,20

[Ljouwert],  s.a., 16.

Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Third State report on the measures taken by the21

Netherlands with regard to the Frisian language and culture, The Hague/Leeuwarden, 2007.  

Derde bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2001-2010,  Den Haag, 2001, 4.22

Instellingsbesluit consultatief orgaan Fries, 28 januari 2010, Nr. 2010-0000013688.23

Reglement houdende de instelling, taken, samenstelling en werkwijze van de adviescommissie24

Berie foar it Frysk, kêst 2.
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de kommisje dien wurdt troch in stêfburo. De meiwurkers fan dat buro binne amtner yn
provinsjale tsjinst.

2.4.4 Koöperaasje Fryslân

It Kolleezje fan Deputearren is fan doel om it oparbeidzjen mei syn partners op in nije wize
foarm te jaan.  Dy nije foarm fan oparbeidzjen wurdt ‘koöperaasje’ neamd. Koöperaasje is in25

metafoar dy’t stiet foar:

* ien helder ramt foar it oparbeidzjen tusken partners, dat mar foar ien útlis fetber is;
* lykweardigens en it fersterkjen fan alle partners yn de Koöperaasje troch it formulearjen

fan mienskiplike doelen. 

Yn de Koöperaasje steane solidêrens en saaklikens sintraal. It earste doelt op de mienskiplike
ferbûnens en ferantwurdlikens foar maatskiplike opjeften fan alle partners. Troch it
oparbeidzjen yn de Koöperaasje binne de dielnimmers yn de Koöperaasje by steat om doelen
te heljen dy’t elk ôfsûnderlik dreech realisearje kinne. In mienskiplike fizy en sadwaande in
mienskiplik neistribjen fan deselde doelen, sil de dielnimmers fersterkje en tagelyk de
ûnderhannelingsposysje fan Fryslân as gehiel sterker meitsje. Dêrnjonken moat de
Koöperaasje, sa sizze deputearren, in helder ramt biede foar it formulearjen fan de eigen
belangen en prioriteiten fan de dielnimmers yn de Koöperaasje. Dy kombinaasje fan oan de
iene kant it elkoar fersterkjen en oan de oare kant de mooglikheid om it eigen belang te
tsjinjen, moat it draachflak binnen de Koöperaasje grutter meitsje.26

Deputearren formulearje trije útgongspunten foar de Koöperaasje:

* yn stee fan it foech steane de opjeften sintraal;
* it prinsipe fan de differentiearde ienheidssteat is liedend, en
* it subsidiariteitsbegjinsel wurket. Opjeften moatte safolle mooglik troch it leechste

bestjoerlike nivo útfierd wurde.

Mei de Koöperaasje hat it Kolleezje fan Deputearren foar om:

* maatskiplike doelen effektiver en effisjinter te realisearjen, it earste troch it
mobilisearjen fan kennis en ekspertize en it mienskiplik learen en kreëarjen, it twadde
troch it bondeljen fan kennis en ekspertize en dêrmei in gruttere finansjele slachkrêft
foar alle dielnimmers;

* it fersterkjen fan imago en dêrmei fan de mooglikheden ta beynfloeding;
* it minder meitsjen fan de bestjoerlike drokte, troch it sintraal stellen fan de hoarizontale

relaasjes, en
* in breed draachflak by de dielnimmers.  27

Deputearre Steaten fan Fryslân, Koöperaasje Fryslân, [Ljouwert], januari 2010, 2.25

Deputearre Steaten fan Fryslân, Koöperaasje Fryslân, [Ljouwert], januari 2010, 6.26

Deputearre Steaten fan Fryslân, Koöperaasje Fryslân, [Ljouwert], januari 2010, 6-7.27
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De Provinsje tinkt net dat elke belanghawwende straks yn ien kear op de Koöperaasje-oanpak
oergiet. Dêrom wurdt útsteld rekken te hâlden mei it soarte fan taken en te begjinnen mei dy
taken dy’t it minst beliedsgefoelich binne. Dat betsjut dat fjouwer nivo’s fan oparbeidzjen
ûnderskaat wurde: dielde tsjinstferliening, dielde útfiering, dielde beleidsfoarming en
oparbeidzjend bestjoer.28

Net alle taken sille yn de Koöperaasje stal krije kinne. De Provinsje tinkt dat taken op it
gebiet fan it tafersjoch net by it aard en karakter fan de Koöperaasje past. Boppedat kin de
hoarizontale koördinaasje gefolgen hawwe foar de ‘fertikale’ sizzenskip. Dêr sil in balâns yn
fûn wurde moatte, bygelyks troch dy ûnderwerpen oan te wizen dêr’t in dielnimmer syn foech
foar jilde litte kin. Ek kinne spannings ûntstean tusken mienskiplike en eigen doelen en
prioriteiten. Dêr sil ynsjoch yn komme moatte. Fierders kin de ôfstân ta de demokratysk
legitimearre organen grutter wurde. De legitimens fan de resultaten fan de Koöperaasje moat
lykwols bûten diskusje bliuwe.29

2.4.5 Op maat

Yn de notysje ‘Op maat’ hat it Kolleezje fan Deputearren syn fisy op de takomstige
bestjoerlike rol fan en taken foar de Provinsje jûn, mei yn it ljocht fan de nasjonale
beliedsfoarming op dat mêd, besunigings op it provinsjale budzjet en maatskiplike feroarings
dy’t bygelyks mei it lytser wurden fan de befolking en it feroarjen fan it klimaat gearhingje.30

Yn earste ynstânsje gie it yn de provinsjale notysje om trije senario’s: Back to basics, Lodders
plus en de tematyske provinsje. Letter is dêr op fersyk fan Provinsjale Steaten noch in fjirde
opsje oan taheakke: ‘Samen sterk’.   Dat senario giet net, lykas de oare trije, fan it fanâlds31

tradisjonele provinsjale takepakket út, mar hat as útgongspunt dat alle oerheidstaken sa
desintraal - feitlik giet it om dy oerheid dy’t sa ticht mooglik by de boarger stiet - útfierd
wurde. ‘Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan’.  Dat jildt ek foar dy taken dy’t oant32

no ta tradisjoneel troch de provinsjes dien wurde, útsein as der in motivearre reden is om fan
dat prinsipe ôf te wiken. It provinsjale takepakket kriget sadwaande it merkteken fan ‘back to
basics’, oanfold mei (tydlike) taken dy’t gearhingje mei de dynamyske beliedsaginda en
binnen de opset fan de Koöperaasje Fryslân.  ‘Back to basics’ betsjut dat de Provinsje him33

beheint ta inkelde kearnopjeften: romtlike oardering (it ferdielen en de kwaliteit fan de
romte), ekonomyske ûntwikkeling en de sosjaal-kulturele ûntjouwing, it stypjen fan it Frysk

Deputearre Steaten fan Fryslân, Koöperaasje Fryslân, [Ljouwert], januari 2010, 8.28

Deputearre Steaten fan Fryslân, Koöperaasje Fryslân, [Ljouwert], januari 2010, 10-11.29

Deputearre Steaten fan Fryslân, Op maat, [Ljouwert], 17 novimber 2009, 4-5.30

Deputearre Steaten fan Fryslân, Steate-útstel 21 april 2010 Takediskusje en Koöperaasje Fryslân,31

1.

Interprovinciaal Overleg, Profiel Provincies, [Den Haag], 24 maart 2010, 2.32

Deputearre Steaten fan Fryslân, Steate-útstel 21 april 2010 Takediskusje en Koöperaasje Fryslân,33
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en it oerein hâlden fan de kulturele ynfrastruktuer ynbegrepen.  Soks slút oan by it tinken fan34

de mingde kommisje desintralisaasje-útstellen provinsjes, sa’t dat begjin 2008 nei bûten ta
brocht is.  En it wjerspegelet tagelyk it yn de maaitiid fan datselde jier sluten konvenant35

tusken Ryk en Provinsjes.  Ien en oar hat yn 2009 laat ta it ynstellen fan de stjoergroep36

desintralisaasje Fryske taal, de saneamde kommisje Hoekstra, dy’t foar de minister fan
Binnenlânske Saken en it Kolleezje fan Deputearre Steaten riejaan besjocht hokfoar
ryksfoech op it mêd fan de Fryske taal op it provinsjaal bestjoer oergean kin en hoe’t ien en
oar stal jûn wurde kin.  It is noch it wachtsjen op de útstellen fan dy kommisje.37 38

Mei it each op de amtlike organisaasje fan it Fryske taalbelied is it nedich om op de
provinsjale plannen mei de hiele provinsjale amtlike organisaasje te wizen. It is it doel om de
tradisjonele rol fan middenbestjoer te ferlitten. Yn it plak dêrfan soe in organisaasje - der
wurdt sels oer in amtlik bedriuw praat- komme moatte dy’t benammen rjochte is op it útfieren
fan projekten en programma’s. De beliedsûntwikkeling en de beskikbere middels moatte yn
tsjinst fan dy útfiering komme te stean.  Neffens it organogram foar dy opset is it39

buro/ôfdieling kultuer, taal en ûnderwiis in ûnderdiel fan de divyzje belied. Dat buro moat
lykas de oare sân buro’s/ôfdielings him rjochtsje op de yntegrale kwaliteit fan
beliedsútstellen, ‘de integraliteit en het interactieve, innovatieve proces waarop modern beleid
tot stand komt.’40

2.5 Konklúzje

Doel fan it ûndersyk is, oanpast formuleard, it empirysk ferkennen fan de organisaasje fan it
beliedsproses op it mêd fan taal yn Nederlân en inkelde Europeeske lannen/regio’s dêr’t
belied op it mêd fan in nasjonale of unike regionale taal ûntwikkeld wurdt. 

De probleemstelling bestiet út de fraach wat kin, rekken hâldend mei de oanwêzige
ynstitúsjonele en organisatoaryske kontekst, in mooglik arranzjemint foar it takomstige
provinsjale beliedsproses op it mêd fan it Frysk wêze, en hokker foar- en neidielen fan sa’n
arranzjemint kinne oanjûn wurde?

Yn it ûndersyk nei en de analyze fan de organisaasje fan it taalbelied, sa’t dat yn ûnderskate
Europeeske lannen stal kriget, sil ûnder mear neigien wurde hokker ynstitúsjes hokker
funksjes en taken yn de beliedsfoarming op it mêd fan taal ferfolje en útfiere. It giet dan

Deputearre Steaten fan Fryslân, Op maat, [Ljouwert], 17 novimber 2009, 9-10.34

Rapport van de gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies, Ruimte, Regie en35

Rekenschap, [Den Haag], maart 2008.

Rijk-Provincies, Convenant, 4 juni 2008.36

Stcrt., 105, 11 juni 2009.37

Stân fan saken op 1 july 2010.38

Provinsje Fryslân, Trendbrekke, [Ljouwert], september 2009, 13.39

Provinsje Fryslân, Trendbrekke, [Ljouwert], september 2009, 6.40

19



foaral om dy organen dêr’t kêst 7.4 fan it Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen op doelt. Fierders sil sjoen wurde nei de wize dêr’t ien en oar stal yn jûn
wurdt en hoefolle jild dêr mei anneks is. Ien en oar rint út op in model dat yn de Fryske
situaasje foar kar nommen wurde kin. 

It Berie foar it Frysk sil, mei op grûn fan it ûndersyk, advys oan it Kolleezje fan Deputearre
Steaten útbringe oer de ‘útfiering fan de moasje fan Provinsjale Steaten oer in ‘Taalorgaan’,
dat in kar docht út trije opsjes, te witten in taalorgaan yn brede sin, in taalorgaan mei in
smeller takepakket en in taalorgaan dat organisearre is neffens de fisy fan de Provinsje op de
Koöperaasje Fryslân.41

Brief Kolleezje fan Deputearren fan 19 maart 2010, merkteken 00880623.41
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3 Beliedsproses

Op dit plak wurdt yngien op de teoretyske kant fan de beliedsfoarming, de organisaasje fan
dat proses ynbegrepen. It haadstik is bedoeld om de eftergrûn te bieden foar de beskriuwing
en analyze fan de beliedsfoarming dy’t folget yn de folgjende haadstikken. 

3.1 Ynlieding

It hat op dit plak gjin doel om allerhanne benaderings yn de hjoeddeiske beliedswittenskip te
beljochtsjen, mar it hat mei it each op de analyze fan de beliedsfoarming op it mêd fan de taal
al doel om op in tal aspekten fan dyselde beliedsfoarming yn te gean. Boppedat sil wat sein
wurde oer de organisaaasje fan it riejaan oangeande belied, benammen yn Nederlân. 

3.2 Beliedsfoarming

Belied wurdt yn de nijste Van Dale omskreaun as ‘het behandelen of wijze van behandelen
van een zaak, bestuur mbt. de gevolgde beginselen of gedragslijn, thans m.n. in zaken van
staat en oorlog, van de overheid, een overheidsorgaan enz.’  Dy omskriuwing makket dúdlik1

dat belied direkt anneks is mei in tiidwurd: in dwaan of in litten. Histoarysk sjoen hat de term
belied alles te krijen mei it midsieuske ‘belieden’, dêr’t it elemint ‘liede’ yn de betsjutting fan
‘oanfiere’ of ‘gean litte’ in diel fan is. Tsjin de ein fan de 19  ieu soe belied allinne nochde

brûkt wurde yn de betsjutting dy’t de Van Dale noch jout, te witten behear en bestjoer fan
saken en dan benammen yn oangelegenheden fan steat en oarloch. Mar dat waard doe al
útsûnderlik, want yn de deistige sprektaal gie it by belied foaral om de betsjutting fan
prudinsje of betochtsumens. Yn de tweintichste ieu kaam de term belied hielendal werom en
wurdt it yn de Nederlânske en ek Fryske taal legio kearen brûkt foar allerhanne
oangelegenheden, as bygelyks de aktiviteiten fan de oerheid, in plan foar de takomst of in
beskate ynterpretaasje fan in wetlike regeling. Yn de sosjologyske en beliedswittenskiplike
literatuer wurdt in beliedsprobleem oer it generaal sjoen as in kleau tusken in waarnommen
besteande situaasje en in winske situaaasje, dy’t oerbrêge wurde moat troch it yngripen fan de
oerheid.  Soms giet it by belied om dat yngripen fan de oerheid, in oare kear giet it om de2

resultaten of effekten fan datselde yngripen. De iene kear giet it om in plan of in programma
en dan wer om de winske gefolgen fan sa’n plan of programma.  3

It proses dêr’t sokke plannen en programma’s stal yn krije is de beliedsfoarming. Oan dat
proses nimme allerhanne ûnderskate aktoaren diel. Politisi, bestjoerders, amtners,
organisaasjes, belutsenen, adviseurs en op wat grutter ôfstân bygelyks it wittenskipsbedriuw
en de media. It tinken dat elk beliedsproses in ûnderhannelingsspul tusken in ferskaat fan
publike, private en semi-private aktoaren is, wurdt yn de bestjoerskunde yn it algemien breed

Ton den Boom, Dirk Geeraerts, Van Dale, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 2005 ,1 14

350.

M. Hischemöller en R. Hoppe, Weerbarstige beleidscontroverses: een pleidooi voor2

probleemstructurering in beleidsontwerp en -analyse, in: Rob Hoppe en Aat Peterse (red.)

Bouwstenen voor argumentatieve beleidsanalyse, Elsevier, ‘s-Gravenhage, 1998, 56. 

H. van de Graaf en R. Hoppe, Beleid en politiek, Dick Coutinho, Muiderberg, 1992, 15-17.3
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droegen.  Earder gie it noch om in sluten systeem fan beliedsfoarming, hjoed-de-dei stiet in4

iepen benadering sintraal. Beliedsfoarming is gjin ynterne oangelegenheid fan in amtlike
ôfdieling, mar folle mear in ûnderdiel yn bredere maatskiplike prosessen en struktueren. Sa
kin bygelyks tocht wurde oan aktoaren as sjoernalisten en oare opinymakkers dy’t benammen
yn de râne fan it beliedsfoarmingsproses in rol spylje.  It is trouwens faak folslein ûndúdlik5

wa’t yn de beliedsfoarming behelle is en wurdt. Hokfoar foara, oerlisplatfoarms, politike
arena’s en organisaasjes hawwe der mei anneks west?  6

Tagelyk moat opmurken wurde dat it iene belied it oare net is. Sa kin in ûnderskied makke
wurde tusken oan de iene kant technyske problemen en oan de oare kant tsjoede (yn it Ingelsk
wurdt oer wicked praat) problemen.  Technyske problemen binne goed definieard of7

struktureard, lykas de dissiplines en spesjalismen dy’t der mei anneks binne. De
ferantwurdlikens foar de beliedsfoarming is yn hannen fan ien aktor. By tsjoede problemen,
dêr’t it taalbelied ta rekkene wurde kin, leit soks krekt wat oars. Dat skift is net struktureard
en de grinzen steane net fêst. Boppedat is it net dúdlik hokfoar dissiplines en spesjalismen
ynset wurde moatte om it probleem op te lossen. Faak binne mei-elkoar konfliktuearjende
wearden en in soad aktoaren anneks mei de oanbelangjende kwestjes. Sokke problemen binne
ek per definysje polityk fan aard. In neiere strukturearring is nedich en dat freget om nij
ynsjoch yn de problemen dêr’t it om giet. De werklikheid is trouwens noch justjes
yngewikkelder, want der besteane ek noch tuskenfoarmen, al neigeraden it net iens wêzen oer
of tekoart oan wissens oer de kennis dy’t foar it beoardieljen en oanpakken fan it probleem
nedich is, of de ienriedigens, of krekt it missen dêrfan, oer de wearden dy’t fan belang binne.  8

Eleminten as in ferskaat fan opfettings en ideeën yn in definysje dy’t taalbelied sjocht as in
ferskaat fan kennis, opfettings, ideeën, wetten, regelingen en metoaden dat rjochte is op it mei
doel feroarjen, of krekt it kearen fan feroaring, fan it brûken fan in taal yn ien of ûnderskate
mienskippen, ûnderstreekje ymplisyt de tsjoedens fan it taalbelied.  Sa litte de reaksjes op it9

‘Oanfalsplan Frysk’ sjen dat der yn it Fryske fermidden gjin ienriedigens is oer it paad dat

Erik-Hans Klijn en Joop Koppenjan, Besluitvorming en management in netwerken: een multi-actor4

perspectief op sturing, in: Tineke Abma, Roel in’t Veld (Red.) Handboek Beleidswetenschap,

Boom, Amsterdam, 2001, 179.

Paul A. Sabatier, Policy Change over a Decade or More, in: Paul A. Sabatier and Hank C. Jenkins-5

Smith (Ed.) Policy Change and Learning, Westview Press, Boulder, 1993, 25.

René Torenvlied, Politieke instituties als gestolde voorkeuren, in: René Torenvlied, Jacco Hakfoort6

(red.), De staat buitenspel, Boom, Amsterdam, 2001, 25.
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keazen wurde moat om it Frysk oan in better plak yn de maatskippij te helpen.  Dêr komt10

fierders noch by dat taalbelied net allinne op ûnderskate mienskippen rjochte is, mar ek in
grut ferskaat fan maatskiplike domeinen rekket.  As de yndieling fan it Europeesk Hânfest11

foar regionale of minderheidstalen folge wurdt giet it yn alle gefallen om it ûnderwiis, de
rjochterlike macht, it iepenbier bestjoer, de media, de kultuer, it ekonomysk en maatskiplik
libben en bûtenlânske kontakten. 

It hjir as tsjoed beskreaune taalbelied is feitlik rjochte op it feroarjen fan de omjouwing fan de
oanbelangjende taal.  Mar taalbelied hat ek in technyske kant as it giet om it feroarjen fan de12

taal sels. Yn dat gefal giet it net om statusplanning fan de taal, mar om de korpusplanning. Op
dit plak giet it benammen om de statusplanning fan it Frysk en de dêrta nedige foarsjennings
en maatregels. Yn it gefal fan korpusplanning giet it om taalkundige (morfologyske,
grammatikale, leksikografyske) besluten om in taal te kodifisearjen.  Sok wurk wurdt13

bygelyks dien troch de Fryske Akademy, it Institut d’Estudes Catalans of de Nederlandse
Taalunie.  

It seit himsels dat it ferskil útmakket foar de organisaasje fan it belied om hokfoar belied it
giet. Wettersteatsbelied liket op it earste gesicht in moai foarbyld fan it oplossen fan
technyske problemen. Saakkundigen arbeidzje yn in helder strukturearre organisaasje mei-
elkoar en sûnder dat it om publike partisipaasje giet, oan de oplossing fan de problemen.
Tagelyk kin opmurken wurde dat ek wettersteatsbelied tsjoed wêze kin, as it bygelyks giet om
de kar foar in beskate technyske oplossing. Op it mêd fan kultuer- en taalbelied arbeidzje ek
saakkundigen, mar dêrnjonken wurde allerhanne belanghawwenden, eksterne saakkundigen
en riejouwers yn it proses behelle. Boppedat makket de publike opiny har drok en drage ek
net frege saakkundigen oplossings oan. ‘Wy hawwe oaren nedich’, sa skriuwt it Fryske
Kolleezje fan Deputearren as it om it taalbelied giet, om dêrnei ambassadeurs, paadsljochters,
jongerein, âlderein, kreative minsken, witteskippers en ûndernimmers te neamen.  En yndied,14

it giet yn it taalbelied typysk om in pluralistysk multi-aktor beliedsfoarmingsmodel, dêr’t de
‘bûtewrâld’ mei help fan oerlis- en advysstruktueren by ynskeakele wurdt om kennis en

S. T. Hiemstra (einred.), Gearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert,10

2009, 6-17. 

In domein wurdt definieard troch de rol fan de dielnimmers yn dat domein, it werklike of firtuele11

plak en de bysûndere funksjes dy’t útfierd en ûnderwerpen dy’t oan de oarder binne. De

dielnimmers yn in domein diele beskate wearden mei-elkoar as it bygelyks giet om it taalgebrûk.

Sjoch: Bernard Spolsky, Language Management, Cambridge University Press, Cambridge, 2009,
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konsensus, dat wol sizze oerienstimming tusken partijen, te krijen.  Dat konsensus faak mar15

koartduorjend is of al gau wer ferdwynt en dat yn in beliedsproses faak ûnferwachte aktoaren
nei foaren ta komme, is eigen oan it beliedsproses en de maatskiplike kontekst dêr’t
beliedsprosessen yn plakfine.16

It beliedsproses sels kin fierder ferdield wurde yn in tal dielprosessen: ideologyfoarming,
agindafoarming, beliedsfoarming, beliedsútfiering en beliedsevaluaasje/’monitoring’.17

Ideology foarmet de normative kearn yn in beliedsteory. As it giet om it Frysk kin bygelyks
ferwiisd wurde nei it Koersdokumint fan de trije politike partijen dy’t mei-elkoar de leden
foar it sittende Kolleezje fan Deputearren leverje. Dat dokumint seit: ‘De komende jaren zal
de rijkdom van en het respect voor de taal als uitgangspunt dienen. Inwoners van Fryslân
moeten (kunnen) ervaren dat de Friese taal een extra dimensie geeft; een groeiend
zelfbewustzijn van Friezen verstevigt het fundament voor de taal en de cultuur. Wij zien
daarbij een voorbeeldfunctie voor mensen met een publieke functie; laat door het gebruik van
de Friese taal zien dat die taal iets is om trots op te zijn!’18

Sa’n tekst makket dúdlik dat de ideologyske kearn bestiet út kognityf-diskursive begripen en
opfettings, mei dúdlike gefolgen foar it polityk-bestjoerlik hanneljen.  Mei ien sa’n gefolch19

begjint de selde tekst sels: ‘Het Fries moet, als tweede rijkstaal, worden opgenomen in de
Grondwet.’  En yn it provinsjale koalysje-akkoart wurdt steld dat: ‘Het provinciaal taalbeleid20

is gericht op het beschermen en op uitnodigende wijze bevorderen van de Friese taal in alle
maatschappelijke domeinen. Een nieuwe taalnota is in voorbereiding en wil met name
inzetten op het bevorderen van de Friese taal in de zorg en onderwijs. Verder willen wij dat
het Fries als tweede rijkstaal wordt opgenomen in de Grondwet.’21

De agindafoarming, it twadde hjir neamde dielproses yn de beliedsfoarming, is in aspekt dat
omtinken freget foar de tûkelteammen fan in beskaat tema of ûnderwerp om op de wurklist
fan politisi, bestjoerders en beliedsbepalers te kommen. Problemen wurde net samar troch
politike beslútnimmers oplost, mar moatte konkurrearje mei tal fan oare ek wichtige
problemen. Boppedat is it de fraach oft in beskaat probleem wol as sadanich troch de
dominante wearden en noarmen fan in polityk systeem as sadanich sjoen wurdt. Dy wearden

Dat is trouwens mar ien kant fan de saak. It stribjen nei konsensus wurdt net troch elk yn alle15

omstannichheden stipe. Guon wize krekt op enerzjy, jild en tiid dy’t mei it berikken fan konsensus

gearhingjende ynteraksjeprosessen ferge wurde. Yn stee fan allerhanne netwurkprosessen soe der

krekt ferlet wêze fan diedkrêft, liederskip en ‘ontwebbing’. Sjoch: Joop Koppenjan, Conflict en

consensus in beleidsnetwerken: teveel of te weinig?, in: bestuurswetenschappen, 2006, 60, 2, 87.

H. van de Graaf en R. Hoppe, Beleid en politiek, Dick Coutinho, Muiderberg, 1992, 359. 16

H. van de Graaf en R. Hoppe, Beleid en politiek, Dick Coutinho, Muiderberg, 1992, 87. Yn dit17

ûndersyk sil fierder net oer ‘monitoring’ praat wurde, mar oer ‘besjen en neigean’.

CDA, PvdA en Christenunie, Fryslân: iepen en eigen! [Ljouwert, 2008], 8.18

H. van de Graaf en R. Hoppe, Beleid en politiek, Dick Coutinho, Muiderberg, 1992, 175.19

CDA, PvdA en Christenunie, Fryslân: iepen en eigen! [Ljouwert, 2008], 8.20

[Gedeputeerde Staten van Fryslân], Coalitieakkoord 2007-2011, [Leeuwarden, 2007], 4.21
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en noarmen kinne sa dominant wêze dat ek dy groepen dêr’t de besteande ferhâldings negatyf
útwurkje, dy net yn de kiif sette.  It trochbrekken fan dy mobilization of bias is de22

wichtichste barrière om aginda-status te krijen. De beweging om it plak en prestiizje fan it
Frysk te ferbetterjen wit dêrfan mei te praten. Yn it stribjen om it Frysk op de Nederlânske
politike aginda te krijen en hâlden is soms praat fan it koart iepenjen fan wat yn de
bestjoerskunde in policy window neamd wurdt, mar fan in langer duorjende prioriteit foar it
Frysk yn it Nederlânske sintrum fan de macht kin net praat wurde.  Dat in tema of ûnderwerp23

net fierder komt as in non-decision hoecht net te krijen te hawwen mei it ûnfermogen fan
dyjingen dy’t dat graach oars sjen soenen, mar seit mooglik ek wat oer de eagen en earen, mei
oare wurden de responsiviteit, fan de oanbelangjende oerheid of it oanbelangjende
oerheidsorgaan.  Ta dy eagen en earen kinne tal fan advysorganen en -kommisjes rekkene24

wurde, wylst ek tocht wurde kin oan in ynstitúsjoneel arranzjemint lykas dat yn de
Bûnsrepublyk Dútslân en beskate fan de dielsteaten bestiet, te witten in spesjaal oanstelde
lêsthawwer, dy’t mei soarget foar it hearren fan opfettings en kennis fan taalminderheden, en
de tagong fan dy minderheden ta it sintrum fan de macht (sjoch hjirnei 6.1). Yn datselde
ljocht hat it Berie foar it Frysk yndertiid alris pleite foar in direksje Frysk op it ministearje fan
Binnenlânske Saken.25

As it slagge is om in tema of ûnderwerp (eventueel fan de publike aginda) op de politike
aginda te krijen, wol dat noch net sizze dat dêrmei ek de beliedsaginda berikt wurdt. Ommers,
yn politike ûnderhannelings sille stânpunten njonken elkoar set en woegen wurde. Beskate
saken wurde tsjin elkoar útruile en in oare kwestje komt te let, om’t bygelyks de begrutting al
fêststeld is. Wer in oare kwestje wierret it mei om’t de polityk fynt dat yn in beskate regio of
op in beskaat mêd wat dien wurdt, al is it mar om kiezers te krijen of te hâlden. Boppedat kin
it iene departemint wol foar it oplossen fan in beskaat probleem fiele, wylst in oar
belanghawwend departemint dêr hiel oars oer tinkt. Dat it ministearje fan Binnenlânske
Saken yn de twadde helte fan de tachtiger jierren fan de foarige ieu wol op in
bestjoersoerienkomst oangeande de Fryske taal ta woe, wie gjin reden foar bygelyks it
ministearje fan Underwiis en Wittenskippen om dêr ek sa oer te tinken.    26

It berikken fan de politike aginda kin dus ynhâlde dat in beskate kwestje al hurd wer fan dy
aginda ôffierd wurdt, sûnder dat it ta in oplossing kommen is, in saneamde non-decision. Mar
it kin ek resultaat hawwe sa dat der yndied belied ûntwikkele wurdt. It proses fan de dan útein
settende beliedsfoarming: it ta stân bringen fan belied, is alris in proses fan kollektyf

Margo Trappenburg, De kracht van argumenten: besluitvorming over medisch-ethische kwesties,22

in: Paul ‘t Hart, Max Metselaar, Bertjan Verbeek (red.), Publieke besluitvorming, VUGA, ‘s-

Gravenhage, 1995, 208.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 384-386.  23

Herman J. Aquina, Kijk op beleid, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993, 67.24

Leeuwarder Courant, 29 juny 1989.25

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 209 e.v.26
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puzelwurk neamd, dat liede moat ta beliedsbesluten en beliedsmandaten.   Dat puzelwurk lit27

ûnderskate stappen sjen: analyze fan de opdracht, analyze fan it beliedsprobleem, analyze fan
oarsaken en gefolgen fan it probleem, formulearjen fan beliedsdoelstellings en
evaluaasjebetingsten, fêststellen fan de middels (ynstruminten), programmearjen fan de
beliedsútfiering, ôfweagjen fan kosten en baten en, ta beslút, it meitsjen fan it definitive
ûntwerp.  Sa’n proses kin lang duorje. Dat jildt ek foar it Fryske taalbelied. Sa duorre it28

rûchwei tweintich jier dat it Frysk yn it bestjoerlik en rjochtsferkear wetlik regele wurde soe.29

Underskate oplossings passearden de revue, in keazen oplossing hold gjin stân ûnder de
juridyske betingsten en nije middels moasten socht wurde. Underskate kommisjes fan
saakkundigen fan provinsje en Ryk waarden op it probleem set en earst doe’t in nij
ynstrumint as de bestjoersoerienkomst yn it fizier kaam, soe ien en oar wer fuortgong krije. 

As de beliedsfoarming ta in polityk goedkarde tekst laat hat, komt der winliken in ein oan it
omsetten fan noarmen en feiten yn ynformaasje en op hanneljen rjochte kennis. De
beliedsbesluten en beliedsmandaten moatte yn de beliedsútfiering ta polityk en bestjoerlik
hanneljen liede.  Dêrby giet it om wurkprosedueres dy’t produkten, tsjinsten en30

beliedsprestaasjes opleverje. As it provinsjaal bestjoer formulearret it draachflak foar it Frysk
grutter meitsje te wollen, dan wurdt dat û.m. oerset yn in bedrach fan goed
fjouwerhûnderttûzen euro om in ‘folslein en alsidich’ oanbod yn Frysktalige media te
realisearjen.  Yn de útfiering giet it withoefaak om in multi-organisatoarysk perspektyf, yn it31

gefal fan boppeneamd foarbyld om ûnderskate útjouwers en produsinten dy’t mei har auteurs
c.s. ien en oar realisearje moatte. 

De útfiering c.q. de realisearre beliedsprestaasjes, -tsjinsten en -produkten, is net de ein fan it
beliedsproses. De fraach dy’t noch beändere wurde moat is oft de levere beliedsprestaasjes, -
tsjinsten en -produkten yndied in bydrage leverje of levere hawwe oan it oplossen fan it
formulearre probleem c.q. beliedsdoel. Is it yndied sa dat it draachflak foar it Frysk tanimt of
tanommen is mei it útjaan en fersprieden fan jiers fjouwer tematydskriften, tsienris ‘de
Moanne’ en seisris ‘Hjir’? Dat betsjut dat in evaluaasje en besjen en neigean fan it belied
plakfine moat. Dy evaluaasje sil dêrnei wer gefolgen hawwe foar ien foar de eardere
dielprosessen. It belied wurdt wizige en bysteld, tekoarten wurde ynfold en in nij programma
fêststeld.  Dat is yn teory, de werklikheid is dreger, al is it allinne mar om’t hiel wat belied32

H. H. Heclo, Modern Social politics in Britain and Sweden, Yale University Press, New Haven,27

1974, 305.

U. Rosenthal e.a., Openbaar Bestuur, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1996,28

89.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 198.29

H. van de Graaf en R. Hoppe, Beleid en politiek, Dick Coutinho, Muiderberg, 1992, 89.30

Deputearre Steaten fan Fryslân, Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken, Provinsje Fryslân,31

[Ljouwert], s.a., 10. 

H. van de Graaf en R. Hoppe, Beleid en politiek, Dick Coutinho, Muiderberg, 1992, 90.32
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net of amper evaluearre wurdt.  Dat jildt ek foar it Fryske taalbelied, lykas hjir fierder noch33

dúdlik makke wurdt (sjoch: 4.1.1.5).

In yndieling fan it beliedsproses yn ûnderskate, op dit plak fiif, dielprosessen docht net earlik
rjocht oan de yngewikkeldens fan de werklikheid. It giet feitlik om in model en dat jildt
bygelyks as it om it yn de tiid folgjen fan de dielprosessen giet. Dat is yn de werklikheid
gewoanlik net it gefal. Ek ynformaasje dy’t yn de rin fan it beliedsproses oer it wurkjen fan it
belied nei foaren komt sil yn de praktyk weromkeppele wurde nei de beliedsmakkers, en
beliedsfoarming hoecht net alle kearen op’e nij troch ideology- en agindafoarming foarôf gien
te wurden. En as yn de rin fan it beliedsproses fêststeld wurdt dat de ymplemintaasje fan
beskaat belied better kin, sil der grif net wachte wurde op de evaluaasje achterôf, mar al
earder yngrepen wurde.

De ymplemintaasje fan belied stiet sintraal yn it stribjen fan de oerheid om de útfierberens en
it hanthavenjen fan belied te ferbetterjen.  Feitlik bepaalt it útfieren fan plannen en34

programma’s en it tapassen fan regels wat der fan belied op it lêst telâne komt. De
ymplemintaasje is ek beskiedend foar it byld dat de boarger fan de oerheid hat. Dat de
ymplemintaasje faak net sûnder wryt of slyt ferrint kin te krijen hawwe mei misferstannen en
flaters, en foaral ek om’t algemiene regels faak yn spesifike situaasjes tapast wurde moatte.
As útfierders net in beskate beliedsfrijens, dat wat diskresjonêre romte neamd wurdt, hawwe,
is it ornaris dreech om de kleau tusken algemiene regels en spesifike situaasjes te
oerbrêgjen.  Dêr komt ek noch wat oars by. Op it mêd fan taal- en kultuerbelied is it soms35

dreech om krekt de behelle resultaten sichtber te meitsjen. As it doel fan it belied omskreaun
wurdt as it ‘mear gebrûk en bettere feardigens fan de Fryske taal troch de befolking yn
Fryslân’ is dat feitlik sa breed en te min spesifisearre, dat dêrnei wol rapporteard wurdt dat de
doelen fan it taalbelied neffens plan realisearre wurde, lykwols sûnder dat ek mar ien neiere
spesifikaasje of taljochting jûn wurdt.  Op sa’n wize bliuwt de ymplemintaasje fan it belied36

wol hiel dizenich. 

Hoewol’t sûnt 2005 de, op grûn fan kêst 183 fan de Provinsjewet ynstelde, Noardlike
Rekkenkeamer warber is, mist feitlik op it  stuit in orgaan dat in trochgeande signalearjende

Dat de oerheid op it punt fan in effektyf útfieren fan it belied stekken falle lit, soe, sa nimt VU-33

heechleraar bestjoers- en beliedswittenskippen Willem Trommel oan, te krijen hawwe mei it grutte

ferskaat fan ambysjes dat dyselde oerheid hat. Sjoch:

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/15359/1/Oratie_Trommel.pdf

Wieger Bakker en Frans van Waarden, Discretionaire ruimte bij de formulering en handhaving van34

regelgeving, in: Wieger Bakker en Frans van Waarden (red.), Ruimte rond regels, Boom,

Amsterdam, 1999, 17.

Wieger Bakker en Frans van Waarden, Discretionaire ruimte bij de formulering en handhaving van35

regelgeving, in: Wieger Bakker en Frans van Waarden (red.), Ruimte rond regels, Boom,

Amsterdam, 1999, 19.

College van Gedeputeerde Staten, Jaarstukken 2009 (Jaarverslag 2009), Provincie Fryslân,36

Leeuwarden, 2010, 185-186.
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en/of ûndersykjende funksje op it mêd fan it provinsjale taalbelied ferfollet.  De Noardlike37

Rekkenkeamer hat de ôfrûne jierren gjin ûndersyk op it oanbelangjende mêd dien en yn syn
ûndersyksprogramma 2010-2011 ek gjin aktiviteiten op dat mêd opnommen.         38

3.3 Organisaasje fan de beliedsfoarming

3.3.1 Provinsjale oerheid

De trije wichtichste organisaasjefoarmen fan de oerheid binne efterinoar de burokratyske,
profesjonele en projektmjittige organisaasje.  Sûnder op dit plak alle einen en kanten fan dy39

trije foarmen oan te jaan, kin sein wurde dat de Fryske provinsjale organisaasje it measte hat
fan wat in profesjonele organisaasje c.q. profesjonele burokrasy neamd wurdt. It giet om in
organisaasje mei in fiergeand útsplitsen fan taken, in hiërargyske opbou en it ynnimmen fan
posysjes op basis fan saakkundigens.  It is it doel om de besteande opset mei sektoaren te40

ferfangen troch ien mei trije divyzjes, wylst it sintraal oanstjoeren en it yntern gearhingjen fan
de organisaasje fersterke wurdt.  Dat moat û.m. fanwegen in wat langer wat mear ôfsluten41

foar de bûtewrâld en in ferlern gean fan it gefoel foar urginsje, needsaaklike adaptaasje en
ynnovaasje. It gefolch dêrfan is ‘gebrek aan dynamiek en een weinig florissante interactie met
de Friese samenleving (geldt niet voor delen van de projecten in uitvoering!).’42

Ek mei sjoen de tsjoedens fan it taalbelied kin de diagnoaze fan de provinsjale organisaasje
slim sûnder gefolgen bliuwe. Foar in adekwaat, op it oplossen fan de problematyk tasnien
belied, is it needsaaklik dat in effektive en effisjinte ynteraksje tusken provinsjale
organisaasje en de Fryske maatskippij realiseard wurdt. Boustiennen foar it oplossen fan dat
probleem binne te heljen út de opset fan en ûnderfinings mei it management fan it taalbelied
yn oare lannen en regio’s. De haadstikken 5 en 6 dogge dêr ferslach fan. Dêrnjonken kin ek
nochris sjoen wurde nei de organisatoaryske mooglikheden sa’t dy fierder yn Nederlân stal
krije. Dêrby leit it yn de reden, mei sjoen de winsk fan it Kolleezje fan Deputearren fan
Fryslân, om yn alle gefallen omtinken te jaan oan in fleksibele organisaasjefoarm lykas it
beliedsnetwurk en in fêster foarm lykas de advysried.

De Noardlike Rekkenkeamer hat in personielsbesetting fan mei-elkoar 5,7 fte’s, dêr’t 4 fte’s har37

mei it ûndersyk dwaande hâlde. De Noardlike Rekkenkeamer docht har wurk foar de provinsjes

Drinte, Fryslân en Grinslân. (Sjoch: Noordelijke Rekenkamer, Jaarverslag 2009, Noordelijke

rekekamer, Assen, 2009, 9.)

Noordelijke Rekenkamer, Onderzoeksprogramma 2010-2011, Noordelijke Rekenkamer, Assen,38

2009.

U. Rosenthal e.a., Openbaar bestuur, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1996,39

167.

U. Rosenthal e.a., Openbaar bestuur, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1996,40

171.

Provinsje Fryslân, Trendbrekke (Organisatieontwikkeling), [Ljouwert], 2009, 3-4.41

Provinsje Fryslân, Trendbrekke (Analyse), [Ljouwert], 2009, 7.42

28



3.3.2 Beliedsnetwurken

It sintrale útgongspunt foar it tinken oan in beliedsnetwurk is dat de wrâld om in organisaasje
hinne opboud is út oare organisaasjes. Om te oerlibjen hat in organisaasje oare organisaasjes
nedich.  Dat jildt foar allerhanne private organisaasjes en krektlyk foar de oerheid en43

allerhanne organisaasjefoarmen tusken it private en publike yn. Dêrta wurde ruilrelaasjes
oangien mei dy organisaasjes oangien, sadat netwurken mei fan wjerskanten ôfhinklike
aktoaren ta stân komme. As it om beliedsfoarming giet kinne sokke netwurken
beliedsnetwurken neamd wurde. Dat binne sosjale systemen dêr’t aktoaren ynteraksje- en
kommunikaasjepatroanen yn ûntwikkelje, dy’t in beskate duorsumens hawwe en dy’t rjochte
binne op beliedsproblemen of -programma’s.  De aktoaren yn sokke netwurken kinne44

trouwens net allinne mei-elkoar oparbeidzje, mar elkoar ek tsjinwurkje.  Mei om’t in45

netwurk faak dreech te stjoeren is, is in negatyf resultaat dan lang net altiten te foarkommen.
Yn sokke omstannichheden is it beliedsresultaat net altiten wat der mooglik earder fan
ferwachte waard, wylst relaasjes tusken partijen dêrmei foar in langere tiid fersteurd wurde
kinne.  46

De oerheid is gewoanlik ien fan de aktoaren yn in beliedsnetwurk, ek al om’t dyselde oerheid
faker as oare aktoaren it doel hat om in netwurk op te setten of te feroarjen. Oan de iene kant
is de oerheid in aktor lykas alle oare aktoaren, oan de oare kant stiet dyselde oerheid faak yn
in gesachsferhâlding ta private organisaasjes. Dêroerhinne hat de oerheid ornaris de
mooglikheid om sels de spulregels yn it netwurk te bepalen. En as it de oerheid net nei it sin
giet, bestiet ek noch de mooglikheid om op tradisjonelere ynstruminten werom te fallen.  Op47

dat stuit komme de âlde gesachsferhâldings wer yn eare werom en komt der in ein oan it min
ofte mear lykweardig oparbeidzjen. Dat betsjut dat it wurk en hanneljen yn in netwurk de
nedige empaty, diplomasy en prudinsje freget.

It wurkjen fan in beliedsnetwurk kin stipe wurde troch in positive koördinaasje.  Sa’n48

koördinaasje hâldt binnen in relaasje tusken partijen rekken mei de ûnderskate nivo’s dêr’t
konsensus op krigen wurde kin. Sa kin, hoewol’t soks faak dreech is, stribbe wurde nei

Erik-Hans Klijn en Joop Koppenjan, Besluitvorming en management in netwerken: een multi-actor43

perspectief op sturing, in: Tineke Abma , Roel in ‘t Veld, Handboek Beleidswetenschap, Boom,

Amsterdam, 2001, 181. 

J.A.M. Hufen, A.B. Ringeling, Beleidsnetwerken in het openbaar bestuur, in: J.A.M. Hufen, A.B.44

Ringeling (red.) Beleidsnnetwerken, VUGA, ‘s-Gravenhage, 1990,6.

Mintzberg ûnderskiedet mar leafst trettjin politike spultsjes dy’t yn in organisaasje spile wurde45

kinne. Fan it opstânspultsje oant en mei it Jonge-Turken-spultsje. Sjoch: Henry Mintzberg,

Mintzberg over Management, Veen, Amsterdam/Antwerpen, 1991, 241-243. 

Joop Koppenjan, Conflict en consensus in beleidsnetwerken: teveel of te weinig? In:46

bestuurswetenschappen, 2006, 60, 2, 90.

A.B. Ringeling, De overheid naast andere actoren?, in: J.A.M. Hufen, A.B. Ringeling (red.)47

Beleidsnnetwerken, VUGA, ‘s-Gravenhage, 1990, 70.

Joop Koppenjan, Conflict en consensus in beleidsnetwerken: teveel of te weinig? In:48

bestuurswetenschappen, 2006, 60, 2, 102.
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oerienstimming oer de noarmen en wearden. Aktoaren jouwe de kearn fan har wearden en
noarmen oer it algemien hiel wat minder gau op as bygelyks mear sekundêre opfettings. De
jierrenlange ynteraksje tusken Fryske en Haachske aktoaren oer it Fryske taalbelied lit dat ek
moai sjen. Feitlik is de beliedskearn sa’t dy útdroegen waard troch de fertsjintwurdigers fan it
Ryk troch de jierren hinne net feroare.49

In twadde stribjen nei konsensus kin om de doelen en de persepsje fan de problematyk gean.
As aktoaren it mei elkoar iens binne oer it aard fan in probleem kin dêrnei op in min ofte
mear rasjonele wize oan de oplossing fan it probleem arbeide wurde. Dat liket trouwens
makliker as it is, want de persepsje fan in probleem stiet net los fan de doelstellings en
wearden dy’t in aktor der op neihâldt. It Oanfalsplan Frysk is dêr feitlik in moai foarbyld fan.

Der kin ek besocht wurde om it oer de oplossings iens te wurden. As der gjin konsensus
bestiet is it foar aktoaren mooglik geunstich om in oplossing te sykjen dy’t foar elk geunstich
is. Partijen hawwe faak ek gjin mienskiplike probleemdefinysje nedich om it dochs oer in
oplossing iens te wurden. Yn dat gefal moat der fansels al in mienskiplik belang wêze en in
ek in beskate oerienstimming oer de wize dat der konstruktyf mei-elkoar oparbeide wurde
kin.

Der kin ek socht wurde nei konsensus oer de wurkwize en de regels hoe mei-elkoar om te
gean. Troch bygelyks in gearwurkingsoerienkomst te meitsjen kin it ynhâldlik resultaat ek
tichterby brocht wurde. Doe’t Ryk en provinsje it iens waarden oer it mei-elkoar sluten fan in
bestjoersoerienkomst iepene dat it perspektyf op iens wurden op ûnderdielen fan it belied.

Binnen in netwurk kin ek wurke wurde oan in strategy oangeande konfliktreduksje. It
oanlûken fan in ûnôfhinklike foarsitter of bemiddelder kinne wat dat oangiet posityf útwurkje.
Yn it gefal fan it Fryske taalbelied waard bygelyks op in stuit in berop dien op de âld-
kommissaris fan de keniginne yn Fryslân, dy’t op dat stuit minister van Underwiis c.a. wie.50

Sûnder it útgongspunt te ferlitten dat de iene organisaasje oare organisaasjes nedich hat, kin
foar it meitsjen fan it taalbelied ek tocht wurde oan in wat fêster en dúdliker strukturearre
foarm  lykas in advysorgaan, tocht wurde. Fan de taalbeliedssituaasjes yn dit ûndersyk is der
praktysk gjin ien dêr’t net sa’n foarsjenning warber is. Allinne de Dútsktalige mienskip yn
België hat, sa’t hjirnei noch dúdlik wurdt, net sa’n foarsjenning. 

3.3.3 Sintrum foar de Fryske taal en kultuer

Sa’t yn 2.4.1 al skreaun is, wolle de gearstallers fan it Oanfalsplan Frysk op in Sintrum foar
de Fryske taal en kultuer oan, dat, neffens eigen sizzen, in ‘stikmannich’ taken op ‘e noed
nimme moat.  Dy taken binne sa efterinoar: advisearring, foarljochting, stipe, koördinaasje,51

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,49

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 237.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,50

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 221.

P. Bergsma e.o, Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 45.51 2
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fyzje- en beliedsûntwikkeling, projektûntwikkeling en -begelieding, materiaalûntwikkeling,
kursusorganisaasje, organisaasje fan maatskiplike aktiviteiten en taalsoarch.  Dat is suver52

mear as in stikmannich taken dy’t boppedat ek noch in hiel ferskillende saakkundigens
freegje. Dat is ek mear as ien fan de gearstallers letter as haadtaak foar it Sintrum foar de
Fryske taal en kultuer formulearre: ‘het ontwikkelen en realiseren van een integraal en
effectief taalbeleid, gericht op de versterking van de positie van het Fries.’  Dêrby moat ek53

net oan in gebou tocht wurde, mar oan in organisaasje dy’t ‘structuur, focus en effect geeft
aan wat er al gaande is, en die daarbovenuit actief werk maakt van taalbeleid, van
taalplanning, van taalzorg, taaladvies en taalpromotie.  54

Hoewol’t de plannen ta in Taalsintrum Frysk fierder organisatoarysk net útwurke wurde,
jouwe de plannemakkers al inkelde organisatoaryske konsekwinsjes oan. Sa wurde as
gearstallende dielen foar it Taalsintrum respektivelik it Sintrum Frysktalige Berne-opfang, it
Taalsintrum Frysk, it projekt Frysk yn de sûnenssoarch, it Tomke-projekt, it projekt
Trijetalige Skoalle en de kursusorganisaasje sa’t no dien wurdt troch de Afûk neamd.
Boppedat wurdt tocht oan beskate taken lykas de Nederlandse Taalunie dy’t ek op de noed
hat. Oan hokfoar taken de ynisjatyfnimmers yn dat gefal tinke, is noch net dúdlik. Mar it kin
dan allinne mar gean om de korpusplanning fan it Frysk, de foarljochting oer it Frysk, beskate
saken op it mêd fan de literatuer, in platfoarmfunksje foar it ûnderwiis of bygelyks de
Frisistyk bûten Fryslân.   Wat de foar- en neidielen fan sok organisatoarysk sintralistysk55

yngripen krekt binne, wurdt troch de skriuwers fan it Oanfalsplan net oanjûn.

Fierders wurdt it útstel dien om it Taalsintrum eigen rjochtspersoanlikens te jaan, sûnder dat
dúdlik makke wurdt oft it om in publyk- of privaatrjochtlike oplossing giet. Boppedat wurdt
foarby gien oan in mooglik mingde oplossing yn de sin fan in publyk-privaat partnership.

De wissens dêr’t de gearstallers fan it Oanfalsplan it Taalsintrum as iennichst medisyn tsjin
de kwaal fan de taalefterútgong mei presinteard hawwe, is yn de diskusjes oer it Oanfalsplan
net hielendal oerein bleaun, mar dat nimt net wei dat Provinsjale Steaten fan Fryslân yn in op
24 juny 2009 oannommen moasje it Kolleezje fan Deputearren frege hawwe om mei in opset
foar in Taalsintrum Frysk te kommen.  Yn it provinsjaal tinken moat sa’n taalsintrum in56

wichtige rol krije by de opset en útfiering fan it provinsjale taalbelied, it bestjoersakkoart
Fryske Taal en kultuer ynbegrepen.

P. Bergsma e.o, Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 46-48.52 2

Reinier Salverda, In Sintrum foar de Fryske Taal, in: S. T. Hiemstra (einred.), Gearfetting fan de53

diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2009, 36. 

Reinier Salverda, In Sintrum foar de Fryske Taal, in: S. T. Hiemstra (einred.), Gearfetting fan de54

diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2009, 37.

Sjoch foar de taken fan de Nederlandse Taalunie: Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder55

drempels, meerjarenbeleidsplan 2008-2012, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007.

S. T. Hiemstra (einred.), Gearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert,56

2009, 9-17.
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Tusken it Oanfalsplan en de moasje fan Provinsjale Steaten is in ferskil yn ynfalshoeke op te
merken. It provinsjaal bestjoer wol in orgaan dat de tarieding en útfiering fan it provinsjale
taalbelied op ‘e noed nimt, wylst de gearstallers fan it Oanfalsplan har net beheine ta it
provinsjaal taalbelied, mar ek allerhanne útfierende aktiviteiten op ûnderwiis-, kultuer- en
taalmêd dwaan litte wolle, mei mooglik makke troch in op ‘e nij skikken fan de besteande
ynfrastruktuer. 

Yn de presintaasje fan de plannen foar in Taalsintrum Frysk sketse de gearstallers in
organisaasje yn syn einopset, hoewol’t in fasearre opset net hielendal út it each ferlern wurdt,
as opmurken wurdt dat ien en oar rêstich en foarsichtich oanpakt wurde moat: ‘doe het stap
voor stap, doe het op een manier die hier in Fryslân past’.    57

3.4 Ryk

3.4.1 Advysorganen

It foarnaamste fêste advysorgaan is de Ried fan Steat, in heech kolleezje fan steat, dêr’t de
skiednis werom giet op it yn 1531 troch Karel V ynstelde Conseil d’Etat, it fuortsetten fan in
al folle langer besteande tradysje dat de foarst rie ynwûn by de foarnaamste eallju.  Njonken58

de Rie fan Steat, de Algemiene Rekkenkeamer en de Nasjonale Ombudsman, trije hege
kolleezjes fan steat, hat it Nederlânske regear, oars as de Provinsje Fryslân tsjintwurdich, in
grut tal advysorganen en - kommisjes dy’t frege of net frege ried oan in minister jouwe. De
posysje fan dy organen is regele yn de Kaderwet Adviescolleges.  Mei it yn 1997 fan krêft59

wurden fan dy wet is it tal fêste advysorganen werom brocht, û.m. troch it by-elkoar swyljen
fan earder selsstannich operearjende organen.  Soks lit sjen dat de advysstruktuer in60

dynamysk gehiel is, want krektlyk as yn Fryslân wie it tal advysorganen yn de rin fan de
desennia nei de oarloch wakker groeid.  Boppedat feroarje de taken fan sokke organen61

geduerich. En fansels makket it wat út as it om in fêst of tydlik advysorgaan giet. En dan giet
it net allinne om it feit dat tydlike advysorganen faak bekend binne by de namme fan de
foarsitter, bygelyks yn it gefal fan it Frysk: de kommisje Wesselings, de kommisje Van
Ommen, de kommisje Lodders en de kommisje Hoekstra.

It tal advysorganen is it departemint ferskillend. De âlde tradisjonele bestjoersdeparteminten,
Binnenlânske Saken, Bûtenlânske Saken, Finânsjes en Justysje, binne yn har advysstruktuer

Reinier Salverda, In Sintrum foar de Fryske Taal, in: S. T. Hiemstra (einred.), Gearfetting fan de57

diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2009, 37.

http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/geschiedenis/58

Stbl. 1996:378. 59

Midden sechstiger jierren telde de Ryksoerheid noch sa’n 350 advysorganen. Dêrnei is dat tal moai60

wat lytser wurden. Tritich jier dêrfoar gie it om goed  70 advysorganen en mids njoggentiger

jierren wienen der noch in 100 advysorganen. (Sjoch: Paul den Hoed, Besturen en beleid van

binnenuit, Boom, Amsterdam/Meppel, 1995, 104.

Paul den Hoed, Bestuur en beleid van binnenuit, Boom, Amsterdam/Meppel, 1995, 102.61
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beskiedender as de moderne subsydzjedeparteminten lykas dat fan Underwiis.  Njonken fêste62

advysorganen kin it ek om ienmalige en tydlike advyskolleezjes gean. Yn dat gefal giet it om
in advysorgaan dat foar in beskate tiid en foar ien ûnderwerp ynsteld wurdt, dat yn tsjinstelling
ta tydlike advyskolleezjes dy’t foar heechstens fjouwer jier ynsteld wurde, mar bredere tema’s
besjogge.  Fêste advyskolleezjes binne op it stuit û.m. de Sociaal-Economische Raad, Raad63

voor het Openbaar Bestuur, Kiesraad en Raad voor de Financiële Verhoudingen. In tydlike
advyskommisje is it Adviescollege Burgerluchtvaartveiligheid en in advysorgaan foar ien kear
is de Adviescommissie Veiligheid en Persoonlijke Levenssfeer.

It iene advysorgaan hat sawol in oerlis- as in advysfunksje, in oar orgaan hat allinne in
advisearjende funksje, wylst der ek organen binne mei benammen in stúdzjefunksje. De Ried
fan Steat jout rie oer alle wetsútstellen en de Sosjaal Ekonomyske Ried is op it sosjaal-
ekonomysk libben rjochte. Ek de Wittenskiplike Ried foar it Regearingsbelied hâldt him mei
in mannichte fan ûnderwerpen dwaande, hiel oars as bygelyks de Kiesried. 

Fêste advysorganen steane oars as tydlike, gewoanlik net yn in prinsipaal-agintferhâlding ta
har opdrachtjouwer dy’t yn dat gefal in skerp omskreaune opdracht jout, mar foarmje in
‘arena’ dêr’t it regear syn beliedsfoarnimmens om te beoardieljen oan foarleit. Soks hat alles te
krijen mei’t de oerheid op tal fan mêden net sûnder oerlis mei belanghawwenden it belied
tariede en útfiere kin. Feitlik giet it yn dat gefal om in orgaan as de Sociaal-Economische
Raad, dat gearstald is út belangefertsjintwurdigers lykas sosjale partners dy’t elkoar moetsje en
yn de mande mei ûnôfhinklike saakkundigen ta konsinsus op sosjaal-ekonomysk mêd besykje
te kommen. In Kiesraad of in Commissie Auteursrecht fan it ministearje fan Justysje wurde
dêr foaroer foarme út allinne saakkundigen. Sa’n advysorgaan hat in technysk-spesjalistysk
skaaimerk, wylst oare, lykas de Raad voor de Cultuur  foaral ek strategysk bedoeld binne. 

Dêrnjonken kinne ek de ynformaasjeferarbeidzjende advysorganen neamd wurde. Dy
sammelje en ferarbeidzje data út binnen- en bûtenlân, ûndersykje en evaluearje it belied,
bouwe modellen en meitsje synteses foar it publike debat. Sokke organisaasjes hawwe
ûnderskate soarten fan rapporten, mei dêrûnder stúdzjes op namme fan de auteur, en hawwe ek
in eigen publikaasje- en presintaasjebelied. Ta dat skift hearre de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, it Centraal Planbureau en it Sociaal-Cultureel Planbureau of de
Rijksplanologische Dienst en fansels ek de Algemene Rekenkamer.   64

Njonken de advysorganen hat de Ryksoerheid allerhanne taken yn saneamde selsstannige
bestjoersorganisaasjes (sbo’s) ûnderbrocht. Dat ferselsstannigjen fan útfierende organisaasjes
hat ûnderwilens laat fa sa’n 140  sbo’s (beskate bondelings ynbegrepen) yn it sbo-register.65

Sjoen it tal bondelings is it tal belanghawwende bestjoersorganen noch oanmerklik heger as it

Paul den Hoed, Bestuur en beleid van binnenuit, Boom, Amsterdam/Meppel, 1995, 105.62
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tal sbo’s tinken docht.  Dêrby giet it yn de wetlik brûkte definysje om bestjoersorganen op it66

nivo fan de sintrale oerheid, dy’t hierargysk net ûnderhearrich oan in minister binne, en dy’t
gjin advyskolleezje binne yn de betsjutting fan de Kaderwet adviescolleges mei as haadtaak it
jaan fan ried.  Ta de sbo’s mei publike taken en publyk foech hearre bygelyks de Autoriteit67

Financiële Markten, it Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank en de
Nederlandse Mededingingsautoriteit, lykas trouwens de Hiswa, Mondriaan Stichting, stichting
Stimuleringsfonds voor Architectuur en de stichting Stimuleringsfonds voor de Pers.

Begjin njoggentiger jierren fan de foarige ieu waard yn Nederlân, nei Britsk foarbyld, it
agintskip yntroduseard.  It skaaimerk fan in agintskip is in resultaatrjochte wurkwize68

kombineard mei in baten-lestenadministraasje. In agintskip hat in beskate autonomy sûnder dat
de ministeriële ferantwurdlikens foar it oanbelangjende orgaan, oars as by de sbo’s, loslitten
wurdt. It ynstellen fan agintskippen wurdt ek wol in yntern ferselsstannigjen neamd.  Ien en69

oar is regele yn de Comptabiliteitswet.  Om de kar foar it agintskipsmodel dwaan te kinnen70

moat oan in tal easken foldien wurde.  Sa moat in analyze dien wurde fan it fermidden dêr’t71

de oanbelangjende tsjinst syn wurk yn docht. Wat binne aard en ynhâld fan de relaasjes tusken
de ûnderskate aktoaren en wat kin der dien wurde om de resultaten te ferbetterjen. Foech en
ferantwurdlikens fan dy aktoaren moatte dúdlik wêze en de út te bringen produkten en
tsjinsten moatte geskikt wêze om op resultaat oanstjoerd te wurden. In kostpriismodel moat
foar in tarekkenjen fan de kosten oan de produkten soargje, wylst de ynterne en eksterne
plenningssyklus op ‘e selde streek steane.    

Yn 1994 binne de earste agintskippen oprjochte en no goed seis jier ferlyn telde Nederlân sa’n
tritich agintskippen, mei dêrûnder de Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel, de
Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Centrale Archief Selectiedienst, de Rijksarchiefdienst,
Rijksgebouwendienst en Dienst Landelijk Gebied.

De nei it wurkjen fan de agintskippen diene evaluaasjes litte ûnder mear sjen dat it
agintskipsmodel soarget foar in mear op resultaten rjochte en effisjinter arbeidzjen binnen de

Thomas Schillemans & Sandra van Thiel, Onbekend en onbemind: beeldvorming over zelfstandige66

bestuursorganen, in: Bestuurswetenschappen, 63, 6, 2009, 54.

It kin ek om in orgaan gean dat út krêft fan de wet  by algemiene maatregel fan bestjoer of út krêft67

fan de wet by ministeriële regeling mei iepenbier gesach beklaaid is, sûnder hiërargysk

ûnderhearrich oan in minister te wêzen. 

Ronald van Oosterom en Sandra van Thiel, Agentschappen: kruiwagen voor modernisering ?, in:68
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oerheid. Boppedat binne de agintskippen binnen de oerheid proefmêden foar in fierder
modernisearjen.72

3.4.2 Nederlandse Taalunie

Under de Nederlânske advysorganen nimt de Nederlandse Taalunie in bysûnder plak yn, net yn
yn it lêst om’t de Taalunie op 9 septimber 1980 yn in Ferdrach mei it Keninkryk België ta stân
brocht is.  Feitlik is de Taalunie in bysûndere ynternasjonale organisaasje dy’t in partsje fan73

de nasjonale soevereiniteit fan de dielnimmende steaten oernommen hat.  Yn strikte sin is de74

Taalunie dan ek gjin advysorgaan. Yn 5.4 wurdt fierder op de Taalunie yngien. 

3.5 Konklúzje

Taalbelied is hjirfoar as ien fan de tsjoede (wicked) problemen beneamd. Sokke problemen
binne út har aard politike problemen, dat wol sizze problemen dêr’t gjin ienriedigens oer
bestiet as it giet om ûnderlizzende wearden, yn te setten middels of de grinzen fan it probleem.
Sokke problemen binne net yn in allinne fan boppen oplein belied op te lossen, mar moatte
mei help fan advys en oerlis en ynset fan alle belanghawwenden ta in goed ein brocht wurde.
Taalbelied is in typysk produkt fan in iepen en pluralistysk multi-aktor proses. It hat der fan
dat de skriuwers fan it Oanfalsplan Frysk en benammen as it om it Taalsintrum Frysk giet, dêr
te gau oan foarby gien binne. Dat jildt krektlyk foar de ûnderskate aspekten anneks mei de
beliedsfoarming: ideologyfoarming, agindafoarming, beliedsfoarming, beliedsútfiering en
beliedsevaluaasje. In ûnderdiel fan de útfiering fan it belied is de ymplemintaasje en yn
gearhingjen dêrmei it hanthavenjen.

Foar de organisaasje fan de beliedsfoarming is nei it wurkjen fan beliedsnetwurken en
advysorganen sjoen. In ferskaat fan foarmen, sa’t dat yn Nederlân bestiet, is op in rychje set.
Dêrby is it fan belang om in ûnderskied te meitsjen tusken fêste en tydlike advysorganen en
tusken organen dy’t rjochte binne op it jaan fan advys, it stypjen fan it oerlis en it jaan fan
advys en it ferarbeidzjen fan ynformaasje. 

Ronald van Oosterom en Sandra van Thiel, Agentschappen: kruiwagen voor modernisering ?, in:72
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4 Beliedsproses oangeande it Frysk

Op dit plak wurdt op de provinsjale ynset en dy fan it Ryk oangeande it Frysk yngien. Dêrby
giet it sawol om de ynstitúsjonele foarsjennings as de finansjele ynset. Boppedat wurdt wat
sein oer de besteande advysstruktuer, de Fryske aktoaren yn it beliedsproses en it aktuele
taalbelied.

4.1 Provinsje en Ryk

It taalbelied oangeande it Frysk is yn Nederlân en foar de Nederlânske polityk gjin ûnderwerp
fan de earste oarder. Noch oant yn de sechstiger jierren fan de foarige ieu wie it Haachsk
tinken dat it Frysk op stjêren nei dea wie. It ûndersyk fan Pietersen nei de Friezen en har taal
soe wat dat oangiet foar in soad lju as in eye-opener wurkje.  Mar de amtlike ynset op1

nasjonaal nivo is noch altiten minimaal. Mei 0,1 amtner foar de koördinaasje fan it Frysk op it
ministearje fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes kin slim praat wurde fan in tema
dat hjoed-de-dei blykber om in soad amtlike ynset freget.  Dochs is yn de rin fan de tiid ien en2

oar oan wet- en regeljouwing ta stân brocht, dy’t no it ynstitúsjonele ramt foar de
beliedsfoarming op it mêd fan it Frysk biedt. 

By it neigean fan wat yn de rin fan de desennia oan wet- en regeljouwing ta stân brocht is,
moat wol betocht wurde dat de organen dy’t dêr ferantwurdlik foar binne, yn de rin fan de
jierren net deselde bleaun binne. Sa hat de hjoeddeiske komplekse organisaasje fan de
Ryksoerheid syn woartels yn de Republyk fan de Feriene Nederlannen (1648-1795) doe’t der
praktysk noch gjin amtlik apparaat wie. Steedhâlders en Steaten-Generaal hienen allinne in
lyts skriuwerskip. Mei de Bataafske Republyk (1795) en dêrnei it Keninkryk fan de
Nederlannen (1814), waard de federale opbou ferfongen troch de ienheidssteat en soe it
sintrale oerheidsapparaat al gau grutter wurde. Yn de hiele 19  ieu telde de Ryksoerheid ynde

Den Haach sa’n 1000 amtners. De yndustrialisaasje yn it lêste fearn fan de 19  ieu betsjutte ekde

de ein fan de nachtwachtsteat. De dêrfoar yn it plak kommen fersoargingssteat soe in wat
langer wat grutter oerheid ynhâlde.  Underwilens is de fersoargingssteat al wer op syn retûr,3

mar dat nimt net wei dat it Ryk, Definsje en rjochterlike macht net ynbegrepen, tsjintwurdich
mei-elkoar sa’n 120.000 minsken yn it wurk hat. Dat is mei-elkoar 12,6% fan alle lju yn tsjinst
by de oerheid. De tolve provinsjes hawwe sa’n 13.000 minsken, dat is 1,4 prosint fan de
minsken yn tsjinst fan de oerheid, oan it wurk.  4

Nei’t de yn de 19  ieu nije ienheidssteat de provinsjes ta in beheinde rol feroardield hie,de

soenen de provinsjes earst yn de sechstiger jierren fan de tweintichste ieu wer yn belang

J. G. van Rijn, C. Sieben, Regionalisme en oerheidsbelied, Fryske Akademy, Ljouwert, 1991, 131.1
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tanimme. Yn 1919 bea it Ljouwerter Provinsjehûs wurk oan 34 minsken en yn 1961 wienen
dat der noch 74, mar dêrnei soe dat hurd feroarje. Foardat de iene reorganisaasje de oare jeie
soe, berikte it personielstal fan de Provinsje Fryslân yn 1985 mei mei-elkoar 1885
personielsleden in hichtepunt.  Dy feroaring en útwreiding is net los te sjen fan  de nije5

Provinsjewet, dy fan 1962, dy’t yn it plak kaam fan de Provinsjale Wet fan Thorbecke fan
1850 en, yn 1965, de nije wet op de romtlike oardering. Dy wetten makken it mooglik dat it
provinsjaal bestjoer him wat langer wat mear ta in yntegrale bestjoerslaach ûntwikkele. In
bestjoerslaach dy’t him langer net allinne mei wettersteatssaken dwaande hâldt, mar ek, binnen
it Ryksramt, mei romtlike oardering, it miljeu, de ekonomy en de kultuer en it ûnderwiis. Yn
sinten rekkene lykje berikberens, ekonomy en soarch in wichtich oandiel yn de provinsjale
taken te hawwen, mar yn de praktyk fan regels en sinten is de romtlike oardering c.a. noch
altiten de wichtichste sektor fan it provinsjaal bestjoer.  6

4.1.1 Provinsje

4.1.1.1 Weromsjen

Sawol foar, as koart nei de Twadde Wrâldoarloch makke it Fryske provinsjaal bestjoer him net
drok oer de taal en kultuer yn en fan de eigen provinsje.  Dy omstannichheid past folslein yn it7

beheinde ‘húshâlden’ fan de provinsje fan dy jierren.  Mar yn 1949 waard dochs, passend8

binnen it nasjonaal omtinken op dat mêd, in Provinsjale Advyskommisje foar it
Desintralisaesjefraachstik ynsteld, dy’t twa jier letter, in lyts healjier foardat Kneppelfreed de
nedige opskuor jaan soe, mei syn einrapport nei bûten ta kaam. Dy advyskommisje stelde fêst
dat elk yn prinsipe de frijens hawwe moat om it Frysk te brûken, ek as it om it kontakt mei de
oerheid giet. ‘Maar deze vrijheid is alleen dan effectief, wanneer er bij de betrokken instantie
ook de bereidheid is, Friese betogen als gelijkwaardig aan de Nederlandse te accepteren.
Gelukkig kan de commissie constateren, dat er in dit opzicht een lofwaardige en
vastgewortelde practijk bestaat, vooral op het platteland en in het mondelinge verkeer. Doch
ook in het schriftelijke verkeer ontbreekt de bereidheid om het Fries te accepteren dikwijls

Jan Pieter Janzen, Polityk en bestjoer nei 1917, yn: Johan Frieswijk e.o. (red.) Skiednis fan Fryslân5

1750-1995, Fryske Akademy, Ljouwert, 1998, 290-291. Dêr moat trouwens wol by betocht wurde

dat sawat de helte fan dat tal yn tsjinst fan it Provinciaal Electriciteits Bedrijf wie. Dat bedriuw soe

yn 1994 privatiseard wurde en opgean yn de NV NUON. Dêrnjonken telde Provinciale Waterstaat

445 meiwurkers. In substansjeel tal dêrfan gie per 1 jannewaris 1993 oer nei it nij foarme

Wetterskip Fryslân. De provinsjale griffy telde yn 1985 mei-elkoar 313 meiwurkers, nei’t dat fiif

jier earder noch 255 en tsien jier earder noch 180 minsken wie. De Provinciale Planologische

Dienst hie yn 1985 mei-elkoar 74 meiwurkers, fyftjin jier earder wienen dat der noch 31. Op 1

april 1986 waard de provinsjale organisaasje sa’t dy earder it griffy-tsjinsten-model folge,

organiseard as ien provinsjale tsjinst mei trije haadgroepen foar respektivelik wettersteat en miljeu,

romtlike oardering en bestjoerlike, ekonomyske en wolwêzenssaken.

Klaartje Peters, Het opgeblazen bestuur, Boom, Amsterdam, 2007, 30-32.6

Sytze Faber, Gerard van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek?, De Tille, Ljouwert, 1978,7

75-76. 

Provinciale Adviescommissie voor het decentralisatrievraagstuk, Rapport van de Provinciale8

Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, Provincie Friesland, Leeuwarden, 1951, 33.
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niet. Er moet echter tevens op worden gewezen worden, dat hier zeker nog mogelijkheden
voor uitbreiding zijn, zonder dat daarmee ook maar enig belang geschaad wordt.’  9

Dêrnei neamt de kommisje de swierrichheden mei it brûken fan it Frysk om dêrnei te kiezen
foar in ôfwachtsjende hâlding. En earst as it brûken fan it Frysk foldwaande útgroeid is, kin it
folslein lykstellen fan it Frysk en Nederlânsk yn de wet fêstlein wurde. ‘Daarbij zal tevens een
algemene regeling ingevoerd moeten worden, die voorziet in van overheidswege opgemaakte
Nederlandse vertalingen van Friese stukken, waar dit noodzakelijk is. Tot zolang zij de Fries,
om practische redenen en in de noodzakelijke gevallen, metterdaad tweetalig.’  10

It rapport giet, njonken beliedsmêden lykas hannel, lânbou en wettersteat, ek wiidweidich op
kultuer en ûnderwiis yn. Op it mêd fan de planology wurdt tocht oan in wetlike regeling dy’t
waarboargen jaan moat ta it bewarjen fan de ‘culturele eigenaard van een gebied en bevolking,
ook wanneer een algemeen rijksbelang aantasting daarvan zou meebrengen.’  Safier is it net11

kommen.  

Doe’t it rapport troch Provinsjale Steaten behannele waard, op 2 july 1952, beheinde it beried
him ta de haadstikken dy’t mei de saneamde Fryske kwestje te krijen hienen: it Frysk yn it
amtlik ferkear en ûnderwiis en kultuer. De Steaten besluten dat yn Fryslân yn begjinsel it
rjocht bestean moatte soe om it Frysk yn it amtlik en rjochtsferkear te brûken, mar dat mei it
each op rjochtswissens en rjochtsgelikens beheinings ynskikt wurde kinne. Dy diskusje en
beslútfoarming hat net folle foar it provinsjaal belied oplevere. Feitlik waard op de âlde foet
trochgien. Wol krige in lyts tal ynstellings provinsjale stipe.  12

Earst yn de sechstiger jierren soe ien en oar feroarje. De provinsje krige, lykas de hiele
oerheid, mear juridyske en, sa’t ûndersteande sifers sjen litte, finansjele earmslach.13

Utjeften Ryk en Provinsjes 1950-1995 yn ƒ x 1000

Jier Ryk Provinsjes

1950 137.000 4.125

1960 263.000 8.043

Provinciale Adviescommissie voor het decentralisatrievraagstuk, Rapport van de Provinciale9

Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, Provincie Friesland, Leeuwarden, 1951, 44.

Provinciale Adviescommissie voor het decentralisatrievraagstuk, Rapport van de Provinciale10

Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, Provincie Friesland, Leeuwarden, 1951, 46-

47.

Provinciale Adviescommissie voor het decentralisatrievraagstuk, Rapport van de Provinciale11

Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, Provincie Friesland, Leeuwarden, 1951, 99.

Sytze Faber, Gerard van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek?, De Tille, Ljouwert, 1978,12

78-79.

CBS, Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800-1999, CBS, Voorburg/Heerlen, 2001, 71-72.13
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1971 1.383.000 32.435

1980 2.836.000 104.952

1990 6.550.000 169.344

1995 8.003.000 180.664

Yn 1967 stelden Provinsjale Steaten fêst dat it befoarderjen fan taal en kultuer net
ûndergeskikt wêze mocht oan de ekonomyske belangen fan Fryslân, mar tagelyk en nei
evenredigens dêrmei oan de oarder komme moast. Dat sizzen hie syn wjerslach yn de
provinsjale begrutting. De útjeften op kultureel mêd groeiden fan 582.000 gûne yn 1960 ta
goed ien miljoen gûne yn 1965. Fjouwer jier letter wie dat al sawat trije miljoen gûne wurden.
It persintaazje fan dat bedrach, spesifyk ornearre foar de Fryske kultuer rûn lykwols fan 22,5
prosint yn 1951 ta goed 13 prosint yn 1964 werom. Mei’t Provinsjale Steaten yn 1965 besluten
om in algemiene begruttingspost foar it befoarderjen fan it Frysk mooglik te meitsjen, kaam
der in ein oan dy trochgeande delgong.14

Al gau dêrnei kaam it provinsjaal bestjoer lykwols ta de fêststelling dat in fierder substansjeel
ferheegjen fan de útjeften foar de Fryske taal en kultuer net troch de Provinsje op te bringen
wie.  As útkomst fan it yn 1969 mei it ynstellen fan de ynterdepartemintale kommisje Fryske15

taalpolityk op gong brochte ryksbelied oangeande it Frysk, kaam der in ryksbydrage foar de
Fryske taal en kultuer. De ‘ton fan Van Ommen’ ferromme de provinsjale middels foar de
Fryske taal en kultuer en wie feitlik in antwurd op it provinsjale sizzen de needsaaklike
middels op dat mêd net langer opbringe te kinnen.  16

Oangeande it ferpartsjen fan dy middels oer de ûnderskate taaldoelen waard it provinsjaal
bestjoer riejûn troch de Provinsjale Kommisje Taalbefoardering.

Yn dyselde jierren soe it Provinsjaal Bestjoer himsels it foech takenne om oer de stavering fan
it Frysk te besluten.  Yn 1969 helle dy, dêrnei as Steatestavering breed brûkte stavering fan it
Frysk, it Provinsjaal Blêd.  Fjirtjin jier earder hienen dyselde Steaten it beslút nommen om17

tenei yn it Frysk fêst te lizzen wat yn de eigen gearkomsten yn dy taal sein waard. En yn 1968
stie foar it earst in Frysktalich útstel op de wurklist fan Provinsjale Steaten.  18

Sytze Faber, Gerard van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek?, De Tille, Ljouwert, 1978,14

80-85.

Sytze Faber, Gerard van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek?, De Tille, Ljouwert, 1978,15

84.

Sytze Faber, Gerard van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek?, De Tille, Ljouwert, 1978,16

87. De ‘ton fan Van Ommen’ is yn 2007 oprûn ta in bedrach fan likernôch 452.000 euro.

Prb., 1969, 116.17

J.G. van Rijn, C. Sieben, Regionalisme en oerheidsbelied, Fryske Akademy, Ljouwert, 1991, 87. It18

gie om in útstel foar in ekstra-bydrage oan de Provinsjale Underwiisried mei it each op in te hâlden

kongres. It VVD-steatelid T. Wierda-Haanstra fan It Hearrenfean frege om in Nederlânsktalige

oersetting fan it útstel, mar ferantwurdlik ARP-deputearre P. van der Mark wiisde har op de taak
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Yn 1975, nei de nedige maatskiplike oantrún dêrta, sette it provinsjaal bestjoer útein mei in
ûndersyk nei de mooglikheden foar in rommer gebrûk fan it Frysk yn it offisjele ferkear. Der
kaam in wurkgroep dy’t trije jer letter in tuskenrapport en yn 1985 it rapport ‘Fan geunst nei
rjocht’ útbrocht.  Nei’t Provinsjale Steaten ynstimden mei it tuskenrapport iepene it19

provinsjaal bestjoer it oerlis mei de departeminten fan respektivelik Binnenlânske Saken en
Justysje. It resultaat wie in nije mienskiplike kommisje, de ‘Commissie Friese Taal.’ It wurk
fan dy kommisje late ta in patstelling tusken de provinsjale en Ryksleden oangeande it regeljen
fan it oersetten fan Frysktalige dokuminten.  20

Dy patstelling soe earst yn 1989 mei de Earste Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer
trochbrutsen wurde.  Dy ôfspraak regele ek it brûken fan it Frysk yn it offisjele ferkear,21

allinne dy regeling soe net lang stân hâlde. De Ried fan Steat makke dúdlik dat dy regeling,
lykas de provinsjale oardering fan 24 april 1985 oangeande it skriftlik brûken fan it Frysk en
Nederlânsk troch oerheidsorganen yn Fryslân, har net ferdroech mei grûnwet en wet iepenbier
bestjoer.  Dat betsjutte dat net oan in nije wetlike regeling foel te ûntkommen. Uteinlik waard22

it tinken oan in nije wet ferlitten en krige de Algemene wet bestuursrecht in tal kêsten oer it
brûken fan it Nederlânsk en it Frysk. Haadregel is dat bestjoersorganen en ûnder har
ferantwurdlikens fallende persoanen it Nederlânsk brûke, útsein as by wetlik foarskrift oars
fêstlein is.  Dy lêste opsje wurdt yn de Awb foar it Frysk neier útwurke (sjoch hjirnei 4.1.2.).23

Fjouwer jier nei de earste folge op 8 novimber 1993 in twadde, aktualisearre bestjoersôfspraak.
En yn 2001 soe de tredde bestjoersôfspraak, dy foar de jierren 2001-2010, tusken de
departeminten fan Binnenlânske Saken, Bûtenlânske Saken, Justysje, Underwiis, Kultuer en
Wittenskippen en de Provinsje Fryslân sluten wurde. Yn dy lêste ôfspraak is de wurking fan it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen, foar safier’t it dêrby om it Frysk giet,
yntegrearre. 

De Provinsje Fryslân hat bûten it hjirfoar ûntwikkelde belied yn de rin fan de ôfrûne jierren
ferskate oarderings en besluten fêststeld dy’t allegear direkt of yndirekt mei it Frysk te krijen
hawwe. Sa waard yn 1997 de oardering budzjet taal en kultuer Fryslân fêststeld.  In jier letter24

kaam de regeling befoardering Frysk taalgebrûk ta stân. En yn datselde jier waarden in
regeling ynternasjonale kontakten op it mêd fan twataligens, in regeling Frysktalige boeken en

fan de oerheid op it stik fan it Frysk en it tefoarenkommen fan it diskriminearjen tusken mûnling en

skriftlik taalferkear (Sjoch: Tony Feitsma, Frysk yn bistjûr en rjochtsforkear, yn: de stiennen man,

1975, XXXI, 6, 9. )  

J.G. van Rijn, C. Sieben, Regionalisme en oerheidsbelied, Fryske Akademy, Ljouwert, 1991, 92.19

J.G. van Rijn, C. Sieben, Regionalisme en oerheidsbelied, Fryske Akademy, Ljouwert, 1991, 93-20

94.

Stcrt., 12 juli 1989.21

J.G. van Rijn, C. Sieben, Regionalisme en oerheidsbelied, Fryske Akademy, Ljouwert, 1991, 97.22

Stbl., 1995:302.23

Prb., 1997, 12.24
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in regeling aktiviteiten Fryske literatuer oannommen.  Yn 2000 namen de Fryske Steaten it25

beslút oangeande in oardering skriftlik gebrûk fan it Frysk en Nederlânsk troch de
bestjoersorganen fan de Provinsje Fryslân.  Yn 2006 folge de oardering wetternammen yn de26

provinsje Fryslân.  En yn 2008 krige it provinsjale advysorgaan ‘Berie foar it Frysk’ in nij27

reglemint.28

Provinsjale stipe foar it Frysk anno 2007 yn € x 1.000

Ekstra bydrage Omrop Fryslân + edukaasje 1.172

Skreaune media + skriuwersbegelieding + prizen 466

Reg. Fryske taal en kultuer + taalnota 667

Ferskate organisaasjes (ynbegrepen miensk. reg. Tresoar) 5.000

p.r. 275

Underwiis: Boppeslach 1.500

Switsj/Linkk 32

Mei-elkoar 9.112

Fan de provinsjale stipe fan goed 9 miljoen euro moatte de ryksbydragen foar kultuer, taal en
ûnderwiis fan mei-elkoar likernôch oardel miljoen euro ôflutsen wurde, om’t dy feitlik troch it
Ryk betelle wurde (sjoch 4.1.2). 

Ut de provinsjale jierstikken 2008 komt nei foaren dat taal, media en letteren yn dat jier mei-
elkoar in struktureel budzjet fan 10.346.000 euro frege hawwe, wylst oan ynsidintele saken in
bedrach fan goed 2 miljoen euro opgie. Dat dy bedraggen heger binne as yn it boppesteand
oersjoch, hat te krijen mei in wat oare ynfolling fan de gearstallende dielen. Oan provinsjale
apparaatskosten gie in bedrach fan 465.000 euro op.   De ôfrekken oer it jier 2009 makket29

dúdlik dat yn dat jier in bedrach fan goed 10 miljoen euro struktureel foar taal, media en
letteren brûkt is, wylst in bedrach fan 1,75 miljoen euro ynsidinteel nei itselde doel tagien is.30

Prb., 1998, 4.25

Prb., 2000, 75.26

Prb., 2007, 23.27

Prb., 2008, 38.28

College van Gedeputeerde Staten, Jaarstukken 2008 (Jaarverslag 2008), Provincie Fryslân,29

Leeuwarden, 2009, 201.

College van Gedeputeerde Staten, Jaarstukken 2009 (Jaarverslag 2009), Provincie Fryslân,30

Leeuwarden, 2010, 189. Foar de folsleinens moat opmurken wurde dat it yn it provinsjaal

taalbelied net allinne om it Frysk giet, mar dat ek de streektalen dêryn opnommen binne.
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De begruttingssifers foar it jier 2010 litte in bedrach fan mei-elkoar goed 8 miljoen euro oan
strukturele provinsjale útjeften op it mêd fan taal en kultuer sjen. Dêr komt noch in bedrach
fan 915.000 euro oan provinsjale apparaatskosten by, wylst ûnderskate ynsidintele útjeften yn
2010 in bedrach fan 526.000 euro freegje.  31

4.1.1.2 Aktualiteit fan it beliedsproses

It beliedsproses is yn Fryslân net wêzentlik oars as yn oare parten fan Nederlân. Krekt as earne
oars giet it ek yn it Fryske beliedsproses om it sichtber meitsjen fan beskate problemen, dy’t
foar in oplossen oan it oerheidsbestjoer foarlein wurde; it oerheidsbestjoer formulearret
alternativen en selektearret oplossings; dy oplossings wurde dêrnei ynfierd, hifke en
ferbettere.  Taalbelied giet, net oars as oar belied, ek altiten om it dwaan fan in kar.  En oer it32 33

algemien binne tal fan aktoaren fan (belange)groepen en oerheidsorganisaasjes fan ûnderskaat
nivo, ûndersikers en sjoernalisten by ien of ferskate aspekten fan it beliedsproses behelle. Hoe
sjocht dat byld der yn Fryslân út as it om it provinsjale taalbelied giet?  

Yn Fryslân giet it om in fersnipeling fan de advisearring, it stypjen en de aktiviteiten as it om it
Frysk giet, sa soe op grûn fan it sizzen yn it Oanfalsplan Frysk sein wurde kinne. De
gearstallers fan dat plan wize der fierders op dat yn Wales, Kataloanje en Baskelân ynstituten
binne dy’t alle aktiviteiten op de noed hawwe, dy’t foar it stypjen en stimulearjen fan in taal
nedich binne.   Dat sizzen is net yn oerienstimming mei de werklikheid. Yn de trije gebieten34

is, sa’t haadstik 6 hjirnei noch dúdlik makket, in grut ferskaat fan organisaasjes en ynstitúsjes
te finen dy’t stik foar stik beskate funksjes binnen it taalbelied fan dy gebieten ferfolje. Dêrby
giet it om riejaande, beliedstariedende en beliedsútfierende organen en ynstituten. Boppedat
kin in ûnderskied makke wurde, lykas hjirfoar yn 4.1. bard is, nei de funksje dy’t beskate
beliedsorganen ferfolje. Sa kin it om de arena gean, dêr’t it ‘fjild’ ta konsensus yn besiket te
kommen, of om technysk-spesjalistyske funksjes dêr’t saakkundigen foar ynhierd wurde of om
in ynformaasje-ferarbeidzjende funksje lykas dy eigen oan de wittenskip is.  35

Troch it brûken fan de term ‘fersnipeljen’ liket tocht te wurden oan in unysintrysk perspektyf
foar it taalbelied, wylst op elk beliedsmêd tsjintwurdich dochs fan in plurysintrysk perspektyf
út gien wurdt. Yn it foarige haadstik is al opmurken dat in ferskaat fan aktoaren ornaris by de
beliedsfoarming behelle is. ‘De gedachte dat beleidsprocessen veelal een onderhandelingsspel
tussen een scala van publieke, private en semi-private actoren is kan binnen [de kringen van
beleidswetenschappers en bestuurskundigen] inmiddels als gemeengoed worden beschouwd’,

Berekkening Berie foar it Frysk. Email fan Richt Sterk fan 21 maaie 2010.31

Paul A. Sabatier, The Need for Better Theories, in: Paul A. Sabatier (Ed.), Theories of the Policy32

Process, Westview Press, Boulder, 1999, 3.

Bernard Spolsky, Language Management, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 1.33

P. Bergsma e.o., Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 45.  34 2

Paul den Hoed, Bestuur en beleid van binnenuit, Boom, Amsterdam/Meppel, 1995, 111-114.35
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sa skreaunen Klijn en Koppenjan koartlyn noch.  En ek yn dy gefallen dat keazen is foar in36

beheind technysk-spesjalistysk orgaan as it om it taalbelied giet, wurdt datselde orgaan ornaris
stipe troch in breder fermidden om rjocht dwaan te kinnen oan de plurifoarmens fan de
werklikheid. Feitlik jildt dat foar de Nederlandse Taalunie, sa’t hjirnei yn 5.4.3 noch dúdlik
makke wurdt, lykas foar it tinken oan in Taalkommissaris yn Wales, dy’t in advyskommisje ta
syn foldwaan liket te krijen (sjoch: 7.2.2.2).

Boppedat, it hat gjin doel om it allinne op grûn fan it bestean fan ûnderskate organisaasjes oer
in fersnipeljen fan de advisearring oer of it stypjen fan en de aktiviteiten foar in taal te
hawwen, mar is it better om nei te gean hokfoar doelen en taken de oanbelangjende
organisaasjes hawwe en yn hoefier hinne it dêrby om deselde doelen en/of taken giet. Tagelyk
kin sein wurde dat it mei it each op in yntegrale oanpak fan it belied, it mobilisearjen fan
boarnen, yn alle gefallen op de koartere termyn, earder fruchtber wurket as it reorganisearjen
fan dyselde boarnen. 

Dêr komt noch wat oars by. It beliedsfoarmingsproses is gjin oangelegenheid fan ien aktor,
mar fan in grut ferskaat fan aktoaren, sa’t hjirfoar ek al oanjûn waard. Hoewol’t it fan it
eachpunt fan de beliedsbepaler út op syn minst yn earste ynstânsje effisjint liket te wêzen as it
om mar ien spiler gean soe, is de werklikheid justjes dreger. Belied is winliken altiten de
útkomst fan striid tusken ûnderskate aktoaren mei ferskillende belangen, ideeën, ynfloed en
macht.  Dêr falt, benammen yn in demokratysk bestel, net folle oan te feroarjen. Boppedat is37

it in fraach oft de kwaliteit fan it beliedsproses werklik holpen wêze soe mei mar ien aktor.
Krekt yn in beliedsdomein yn beweging, mei nije ynisjativen en ynisjatyfnimmers en dat
boppedat tichteby de minsken stiet, c.q. troch de minsken dien wurde moat, liket it net oan te
rieden om it hiele proses fan beliedsfoarming en -utfiering ûnder ien en itselde dak bringe te
wollen.  De sân k’s, dy fan kennis, koalysje, koöperaasje, konkurrinsje, kompetysje, kultuer38

en kreativiteit steane net allinne foar wichtige faktoaren yn in trochgeand proses fan fernijing
en oanpassing, sa’t dat ek foar it taalbelied jilde moat, mar binne tagelyk ek holpen mei in
libbene en útwreide ynfrastruktuer. 

‘It taalbelied oangeande it Frysk is yn Nederlân en foar de Nederlânske polityk gjin ûnderwerp
fan de earste oarder’, sa is dit haadstik útein set. Dy konstatearring jildt ek foar Fryslân en de
Fryske polityk. Sa hawwe Provinsjale Steaten, sûnt it begjin fan de hjoeddeiske steateperioade
oant en mei 30 juny 2010, mei-elkoar 37 plenêre steategearkomsten holden. Yn dy 37

Erik-Hans Klijn en Joop Koppenjan, Besluitvorming en management in netwerken: een multi-actor36

perspectief op sturing, in: Tineke Abma, Roel in’t Veld (Red.) Handboek Beleidswetenschap,

Boom, Amsterdam, 2001, 179.

U. Rosenthal e.a., Openbaar bestuur, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1996,37

130-155.

Yn it ‘Beliedsplan Fryske taal 2008-2010' wurdt troch deputearren opmurken: ‘It slagget ús fansels38

net allinne om de taal libben en eigentiidsk te hâlden. Wy hawwe oaren nedich. Ambassadeurs.

Paadsljochters. Jongerein. Alderein. Kreative minsken. Wittenskippers. Undernimmers.’

Opmerklik is dat op dit stik foarby gien wurdt oan de ferbannen en organisaasjes dy’t minsken foar

har krewearjen nedich hawwe. (Sjoch: Deputearre Steaten, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn

Fryslân: taal tusken minsken,[Ljouwert], s.a., 3.)   
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gearkomsten hat it Fryske taalbelied ien kear eksplisyt op de wurklist stien.  Fierders hawwe39

de Steaten yn dy sawat trije jier de oardering op it Berie foar it Frysk ynlutsen.  Dy40

konstatearring betsjut fansels net dat de Steaten net faker, direkt of yndirekt, oer ûnderdielen
fan it taalbelied praat hawwe, lykas dat û.m. bart by it fêststellen fan de jierlikse begrutting, it
subsidiearjen fan in ferskaat fan kulturele en taalorganisaasjes ynbegrepen. Sa is yn de rin fan
de algemiene skôgings, holden op 24 juny 2009, de moasje oangeande in opset foar in
Taalsintrum Frysk oannommen (sjoch: 2.1). Boppedat kin it Steatekomitee Frysk neamd
wurde, in yn novimber 2007 besluten gearwurking fan alle partijen dy’t yn Provinsjale Steaten
fertsjintwurdige binne en bedoeld om it Frysk oan in neamen yn de Grûnwet te helpen.

De konstatearring dat it Frysk gjin ûnderwerp fan de earste oarder is docht ek bliken út de
provinsjaal amtlike ynset op dat mêd. Fan de mei-elkoar sa likernôch 800 provinsjale amtners
op it stuit hat likernôch ien prosint, dat wol sizze sa tusken de 5 à 10 fte’s, in taak op it mêd
fan it Frysk.  En as sjoen wurdt nei de finansjele omset it provinsjale programma-ûnderdiel41

dan nimt it ûnderdiel taal, media en letteren in lyts tredde part fan it ûnderdiel kultuer, taal en
ûnderwiis yn. Kultuer, taal en ûnderwiis nimt fan de folsleine provinsjale omset sawat in
tsiende part foar syn rekken. Fierwei it measte provinsjale jild giet nei ferkear en ferfier, wylst
sosjaal belied en it lanlik gebiet ek mear jild as kultuer, taal en ûnderwiis freegje.42

En it is likemin sûnder belang as it om it plak fan it Frysk yn it folsleine belied giet, dat, oars
as bygelyks yn Wales en Kataloanje, de soarch foar it Frysk de facto by ien fan de deputearren
dellein is, wylst oare leden fan it Kolleezje fan Deputearren har net mei it brûken fan it Frysk
op har mêd dwaande hâlde. Hoewol’t it provinsjaal bestjoer in foarm fan kollegiaal bestjoer is,
falt dêr foar it Frysk, mei útsûndering fan de tekst yn in inkeld basisdokumint, net folle fan te
merken.43

Hokfoar organen en organisaasjes binne fierder direkt warber op it mêd fan de Fryske taal en
ferfolje mooglik al in rol of kinne yn de takomst in rol ferfolje as it om beliedsfoarmingsproses
op it mêd fan it Frysk giet?  

4.1.1.3 Fryske aktoaren

Op 31 oktober 2007 hawwe de Steaten de nota Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal39

tusken minsken fêststeld.

Steategearkomste fan 17 septimber 2008.40

Tusken de 5 en 10 fte’s om’t bygelyks de 4 fte’s op it mêd fan de kultuer net eksklusyf foar it Frysk41

arbeidzje, mar taken hawwe op it mêd fan it kultuer en de keunsten yn it algemien. Op taalmêd telt

de Provinsje anno 2010 trije fte’s, der is ien oersetter en it Berie foar it Frysk telt ek ien fte. Op it

mêd fan it ûnderwiis telt de oanbelangjende ôfdieling 5,5 fte, dêr’t likernôch 4,3 fte’s oan it wurk

binne foar it tydlike projekt ‘Boppeslach’ (Opjefte Berie foar it Frysk, email Richt Sterk, 21 maaie

2010.)  

College van Gedeputeerde Staten, Jaarstukken 2009 (Jaarverslag 2009), Provincie Fryslân,42

Leeuwarden, 2010, 21.

Sjoch bygelyks it koersdokumint Fryslân: iepen en eigen! en Koalysje-akkoard 2007-2011.43
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As útgien wurdt fan it oersjoch dat de Nederlânske Tredde Rapportaazje oer it Hânfest foar
regionale of minderheidstalen yn Nederlân jout, as it giet om ‘duly constituted bodies and
associations legally established in the Netherlands for the object of protecting and developing
the Frisian language’ kinne mei-elkoar 29 ûnderskate organisaasjes neamd wurde, dy’t yn alle
gefallen trije jier ferlyn yn Fryslân mei de Fryske taal anneks wienen.44

Fiif organisaasjes wurde, de systematyk fan it Hânfest folgjend, neamd ûnder it haad
‘algemien’. Twa dêrfan, it Konsultatyf Orgaan Fryske Taal en it Berie foar it Frysk, hawwe ta
doel om respektivelik de minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en it
Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân rie te jaan oangeande it belied op it mêd fan it Frysk. Yn beide
gefallen giet it om in technysk-spesjalistysk orgaan. Sa’t hjirfoar oanjûn is, bestiet op amtlik
nivo in personele uny tusken de twa advysorganen.45

De trije oare neamde organisaasjes, de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar
Lytse Talen, de Ried fan de Fryske Beweging en de Federaasje fan Fryske Studinteferienings
binne koepelorganisaasjes, dy’t de belangen fan de oansluten organisaasjes stypje wolle en
tagelyk útfierende aktiviteiten ûntwikkelje. De Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro
foar Lytse Talen, dêr’t net allinne in tal fan de hjir neamde organisaasjes by oansluten is, mar
ek in inkelde organisaasje út it Nedersaksysk fermidden, is oardel jier ferlyn in
gearwurkingsferbân mei it Kennissintrum Mercator fan de Fryske Akademy oangien dat de
Kommisje skewielt as it om skriuwerskip en it organisearjen fan beskate aktiviteiten giet.  De 46

Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen en de Ried fan de Fryske
Beweging  ferfolje beide in arenafunksje foar de oansluten organisaasjes, it giet om it
útwikseljen fan kennis en ûnderfining, de organisaasje fan in inkelde mienskiplike aktiviteit en
in beskate belangebehertiging. Dat it Europeesk Buro foar Lytse Talen, útein set yn 1985,
begjin 2010 besluten hat om der mei op te hâlden, liket foarearst gjin gefolgen foar de
Nederlânske Kommisje te hawwen, dy’t fan doel is har platfoarmfunksje oerein te hâlden.  47

It ophâlden fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen stiet net los fan in ein 2007 troch de
Europeeske Uny finansierde nije organisaasje: it Network to Promote Linguistic Diversity
(NPLD).  Dat netwurk is oprjochte om op Europeesk nivo in platfoarm- en48

belangebehertigjende funksje te ferfoljen foar de ûnderskate taalbeliedsorganisaasjes sa’t dy yn
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http://www.eblul.org/index.php?option=com_content&task=view&id=19146

http://www.eblul.org/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=147

De Europeeske Uny hat foar trije jier in bedrach fan goed  447.000 euro tasein út it programma fan48

de EU foar libbenslang learen. It jild is tasein foar in perioade fan trije jier, dy’t yn novimber 2010

ôfrint (sjoch: http://www.npld.eu/aboutus/pages/europeanfunding.aspx).
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de ûnderskate Europeeske steaten te finen binne.  It netwurk hat twa skiften fan leden:49

folsleine en assosjative leden. It earste skift, mei dêrûnder it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân,
betellet en bestjoert it netwurk, it twadde skift, mei dêrûnder it Berie foar it Frysk en de Fryske
Akademy, kinne oan it wurk fan it netwurk meidwaan.50

De Federaasje fan Studinteferienings beheint him, njonken in fertsjintwurdigjende funksje yn
bygelyks de twa hjir neamde oerkoepeljende organisaasjes, winliken ta de organisaasje fan in
inkelde beskate aktiviteit, lykas it jierliks holden Krystkongres.51

Op it mêd fan it ûnderwiis (kêst 8 fan it Hânfêst) wurde acht ûnderskate organisaasjes neamd.
Dat is it Taalsintrum Frysk, dat feitlik in ôfdieling fan Cedin is, it Drachtster bedriuw foar
edukative tsjinstferliening yn Noard-Nederlân. Dat binne de Fryske Akademy en de Afûk, en
fierders it Sintrum foar Frysktalige Berne-opfang, de Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân,
de Feriening Frysktalige Berne-opfang, de Feriening foar Frysk Underwiis en de Vereniging
van Leraren levende Talen/sectie Fries. Fan dy organisaasjes kinne de lêste trije ta it skift fan
de belange-behertigjende organisaasjes rekkene wurde. 

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân is in kursusorganisaasje mei ynternaatsfunksje, dêr’t
de oarspronklik Fryske woartels noch fan werom te finen binne yn benammen de
steamkursussen Frysk dy’t op dat plak troch de Afûk fersoarge wurde, en de simmerkampen
foar de Fryske bern.52

By it Sintrum foar Frysktalige Berne-opfang, in provinsjale stipe-organisaasje, binne sa’n 80
pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen oansluten. It Sintrum is sûnt 1989 it kennis- en
ynformaasjesintrum oangeande meartaligens en taalstimulearring yn de foarskoalske perioade.
Sûnt 2003 wurde pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen holpen by it opsetten en
útfieren fan in taalbelied.  53

Nei’t de foarskoalske perioade oergien is yn de skoaltiid komt it Taalsintrum Frysk yn it
gewear. It Taalsintrum Frysk begeliedt learkrêften op skoallen foar primêr en fuortset
ûnderwiis by it ûntwikkeljen en útfieren fan meartalich taalbelied mei in lykweardige posysje
fan de Fryske taal. Dêrby wurde metoadyske learlinen foar it fak Frysk en materialen foar
ferskillende fakken om it Frysk hinne om it Frysk as fiertaal te brûken, ûntwikkele.54

De Fryske Akademy docht ûndersyk op it mêd fan de Fryske skiednis, taal en maatskippij. It
ûndersyk nei de taal hat sawol in taalkundige (leksikografysk, grammatikaal en dialektologysk)

Yn haadstik 6 sil oanjûn wurde hokfoar fan de yn dat haadstik neamde taalbeliedsorganen har by it49

netwurk oansluten hawwe.

http://www.npld.eu/aboutus/membership/pages/default.aspx50

http://www.fryskebeweging.nl/index.php/organisaasjes/91-de-federaasje-fryske-studinteferienings-51

http://www.folkshegeskoalle.nl/frysk/wolkom.html52

http://www.sfbo.nl/images/sfbo_flyer_internet.pdf53

http://www.taalsintrum.nl/component/content/4.html?task=view54
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as sosjologyske ynfalshoeke. Net allinne it Frysk is ûnderwerp fan ûndersyk, ek de
meartaligens fan Fryslân en fierder yn Europa wurdt bestudearre. Feitlik is de Fryske Akademy
de organisaasje dy’t de korpusplanning foar it Frysk op ‘e noed hat. Boppedat fersoarget de
Fryske Akademy ûnderwiis oangeande Fryske skiednis oan de Universiteit Leiden en
oangeande taal en literatuer oan de Universiteit van Amsterdam. De Fryske Akademy is
ynhâldlik en finansjeel ferbûn mei de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en kriget
fierders stipe fan de Provinsje Fryslân.  Ta de Fryske Akademy heart ek it Mercator55

Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, dat betelle wurdt út bydragen fan de
Europeeske Uny, de provinsje Fryslân en de gemeente Ljouwert. It Sintrum is rjochte op it
opdwaan, fersprieden en tapassen fan kennis op it mêd fan regionale of minderheidstalen yn
Europa yn it algemien en Fryslân yn it bysûnder.56

De Afûk is der op út de kennis en it brûken fan it Frysk te befoarderjen. Dêrta organisearret de
Afûk kursussen Frysk foar folwoeksenen, wurde learmiddels, boeken en oare
ynformaasjedragers op de merk brocht en jout de organisaasje foarljochting en stipe as it giet
om it Frysk en it taalbelied.  De Afûk ûnderhaldt in bysûndere stipe- en advystaak op taalmêd57

as it giet om de gemeentlike oerheid yn Fryslân. 58

Op it mêd fan de media (kêst 11 fan it Hânfest) wurdt, njonken de Feriening Freonen fan
Omrop Fryslân, de stichting Omrop Fryslân neamd. Dy organisaasje foar regionale publike
omrop hat in stjoermachtiging foar sawol radio as televyzje op grûn fan in representativiteits-
en bekostigingsferklearring fan Provinsjale Steaten fan Fryslân.  Omrop Fryslân falt ûnder in59

ynfrastruktuer dy’t, regele yn de Mediawet, hiel Nederlân publike regionale omrop oanbiedt.
Mei-elkoar binne der trettjin fan sokke oanbieders yn Nederlân. Binnen dat ynstitúsjonele ramt
past it ek dat Omrop Fryslân yn syn belied de klam leit op it jaan fan ynformaasje. Dêrby wol
Omrop Fryslân in aktueel, betrouber, regionaal werkenber, tagonklik en ûnôfhinklik medium
wêze.  Dat Omrop Fryslân him foar dat doel benammen fan de Fryske taal betsjinnet, hat te60

krijen mei de maatskiplike kontekst dêr’t de Omrop yn arbeidet, mar is tagelyk gjin yntrinsyk
doel fan de organisaasje. Dat nimt net wei dat Omrop Fryslân mei wyks 131 oeren radio en
sa’n 15 oeren televyzje, plus beskate útstjoerings foar de bern en it ûnderwiis, foar it
maatskiplik funksjonearjen fan it Frysk fan bysûnder belang is.  

http://www.fa.knaw.nl/fa/index/view?set_language=fy55

http://www.mercator-research.eu/56

http://www.afuk.nl/ferfolch/menuorganisaasje.html57

http://www.gemeentenenfrysk.nl/index.php58
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Omrop Fryslân, Jierferslach 2008, Omrop Fryslân, [Ljouwert, 2009], 6.60
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Op it stik fan de kultuer (kêst 12 fan it Hânfest) neamt de Tredde Rapportaazje oangeande it
Hânfest tsien ûnderskate organisaasjes.  Dêrby giet it om profesjonele organisaasjes lykas it61

Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar en de Fryske toanielstichting Tryater,
ûnderwilens it âldste beropstoanielselskip fan Nederlân. Njonken dy twa organisaasjes giet it
û.m. om belangebehertigjende organisaasjes lykas it Skriuwersboun, it Frysk Boun om Utens,
it Fryske Boek en it Fryske Berneboek en organisaasjes op it mêd fan it amateurtoaniel.  

Tresoar is sawol wittenskiplike bibleteek as argyf en dokumintaasjesintrum op it mêd fan
benammen de Fryske literatuer.  Boppedat ûntjout Tresoar him wat langer wat mear as62

organisator fan útstallings, foardrachten en debat. Dêrby giet it net allinne om en yn de Fryske
taal, mar dat nimt net wei dat it Frysk, ek al fanwegen de histoaryske en maatskiplike woartels
fan it yn 2002, troch in fúzje fan trije organisaasjes, ta stân kommen nije ynstitút, in foarnaam
plak ynnimt. Tresoar hat syn finansjele grûnslach yn in mienskiplike regeling fan it Ryk
(ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskippen) en de provinsje Fryslân. Tresoar wol yn
Fryslân ìt sintrum foar ynformaasje oer benammen kultuer, skiednis en literatuer wêze.

It toanielselskip Tryater is opnommen yn de lanlike basisynfrastruktuer foar it toaniel en wurdt
sadwaande troch it Ryk subsidieard. Tryater bringt, yn en bûten Fryslân, Frysktalich toaniel
foar folwoeksenen en twatalich jeugdtoaniel. It lêste wurdt meibetelle troch de provinsje
Fryslân. Mei-elkoar spilet Tryater sa’n 500 foarstellings yn it jier, dêr’t it sa’n 50.000 minsken
mei wit te berikken.  Yn de jierren 2002 oant en mei 2005 leinen dy tallen trouwens aardich63

heger, doe’t yn trochsnee sa’n 630 foarstellings jiers makke waarden, dêr’t yn trochsnee sawat
62.000 besiters op ôfkamen.64

As it om ynternasjonale útwikselings giet (kêsten 12.2 en 14 fan it Hânfest) wurde trije
organisaasjes neamd, te witten de stichting Fryske Rie, de Jongereinferiening Frysk
Ynternasjonaal Kontakt (FYK) en it Kennissintrum Mercator, dat hjirfoar al neamd is, doe’t it
om de Fryske Akademy gie. De Fryske Rie en it FYK binne beide frijwilligersorganisaasjes,
spesifyk rjochte op it stypjen, yn it gefal fan de Fryske Rie, fan de kontakten tusken de
Fryslannen, en yn it gefal fan it FYK de kontakten tusken jeugdige praters fan regionale of
minderheidstalen yn de lidsteaten fan de Ried fan Europa.  65
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Dêrmei binne allinne dy organisaasjes neamd dy’t in plak yn it oersjoch fan de Tredde
Rapportaazje krigen hawwe. Allinne, dat oersjoch is net folslein as it om de aktoaren yn it
Fryske taalbelied giet. Dat hat alles te krijen mei de omstannichheid, lykas hjirfoar ek al
opmurken is, dat it beliedsfoarmingsproses op it mêd fan taal it skaaimerk fan in plurisintrysk
perspektyf hat.  Yn dat perspektyf giet it û.m. om ynteraksje tusken ûnderskate oerheden66

(gemeenten, provinsje en Ryk), tusken belangebehertigers en de ‘polityk’ en om bygelyks
bydragen fan wittenskip en media.  De publike opiny spilet krekt likegoed in rol as bygelyks67

foarbylden út oare regio’s en/of it bûtenlân. Sa spylje de Fryske deiblêden grif in rol as it om
de mieningsfoarming oer it taalbelied giet en kin in bydrage fan in wittenskiplik ynstitút bûten
Fryslân oer de taalsosjologyske ûntjouwing fan it Frysk relevant wêze foar it provinsjale
taalbelied. Dy, net beneamde aktoaren sûnder stimmacht hoege fan gjin lytser belang te wêzen
as de wol beneamde aktoaren sûnder stimmacht, te witten de troch it oerheidsbestjoer ynstelde
advyskommisjes en -rieden.  68

Aktoaren Fryske taal

Ryk Konsultatyf Orgaan Fryske Taal

Provinsje Fryslân Berie foar it Frysk

Afûk, Fryske Akademy, Omrop Fryslân,
Sintrum Frysktalige Berne-opfang,
Taalsintrum Frysk, Tresoar

fjild c.a.

4.1.1.4 Riejaan

Foar de tarieding fan it taalbelied hawwe Provinsjale Steaten op grûn fan kêst 82 fan de
Provinsjewet it Berie foar it Frysk stal jûn.  It hjoeddeiske Berie foar it Frysk is it resultaat fan69

in mei-elkoar gean fan it eardere Berie foar it Frysk, mei it wurk útein set yn 1985, en de
Permaninte Kommisje Frysk yn it ûnderwiis (PKF). Dat mei-elkoar gean krige syn beslach per
1 jannewaris 1990 en wie it direkte gefolch fan de provinsjale beslútfoarming oangeande de
advysstruktuer op it mêd fan it wolwêzen.  It hjoeddeiske Berie jout as fêste advyskommisje70

jout it Kolleezje fan Deputearre Steaten, neffens kêst 2 fan it reglemint op it Berie, frege en

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,66

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 62. 

Sjoch bygelyks foar de foarskiednis fan de Kommisje Van Ommen: Piet Hemminga, Het beleid67

inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 183, noat 29. 

Jaco Berveling, Het stempel op de besluitvorming, Thesis Publishers Amsterdam, 1994, 17.68

It giet om in kommisje op grûn fan kêst  82, dêr’t de taak fan yn in reglemint regele is en dêr’t gjin69

foech oan delegearre is. Yn dat lêste gefal is it brûken fan kêst 81 fan de Provinsjewet nedich. Dat

kêst makket it mooglik om bestjoerskommisjes yn te stellen dêr’t Provinsjale of Deputearre Steaten

foech oan oerdrage. 

Berie foar it Frysk, Ferslach Berie foar it Frysk 1987-1989, Berie foar it Frysk, Ljouwert, 1990, 870
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net-frege rie oer it provinsjale taalbelied yn brede sin, ta befoardering fan de yntegraasje fan de
Fryske taal yn it maatskiplik en ynstitusjoneel libben yn Fryslân, op grûn fan lykweardigens en
lykberjochtiging fan it Frysk oan it Nederlânsk. 

It Berie hat in foarsitter en op syn heechst sân leden, dy’t sit hawwe foar in termyn fan fjouwer
jier, dy’t ien kear mei nochris fjouwer jier ferlingd wurde kin. De leden wurde op grûn fan
saakkundigens beneamd. By de gearstalling fan de kommisje wurdt rekken hâlden mei kennis
op it mêd fan de bestjoerskunde, ekonomy, kultuer, media, romtlike oardering, (taal-)
sosiology, ûnderwiis en juridyske en Europeeske kennis. Njonken de fêste kommisje arbeidet
it Berie mei tydlike groepen fan saakkundigen. It Berie hat trije taakgroepen: oerheid, sosjaal
libben en ûnderwiis en ekonomy en media.71

It Berie wurdt amtlik stipe. Op it stuit bestiet it stêfburo fan 0,5 fte skriuwer en 0,5 fte
administrative stipe.  Earder telde it stêfburo fan it Berie noch 1,65 fte, 1,1 fte foar72

stêfmeiwurkers en 0,55 fte foar administrative stipe.73

Yn de rin fan 2007 frege it Kolleezje fan Deputearren oan it Berie foar it Frysk in notysje ta te
rieden oer it Berie ‘nije styl’. Deputearre Steaten joegen oan ta te wollen op in Berie dat ‘yn it
ramt fan de nije taalnota effektiver en effisjinter ynsetten wurde moat foar in advys op maat,
wêrby’t de klam leit op de útfiering fan it hjoeddeistich taalbelied, mei stipe fan ad hoc-
advysgroepen, en net op ûndersyk.’ Ien en oar resultearre yn in notysje fan it Berie dy’t op 22
oktober 2007 troch it Berie fêststeld waard. Yn dy noysje waard oanjûn posityf foar it tinken
oan ad hoc-groepen oer te stean. ‘It Berie soe dan tusken it kolleezje en it wjurkfjild yn komme
te stean en in klankboerdgroep fan DS wurde kinne. It Berie soe dan werombrocht wurde
kinne nei fjouwer of fiif leden, mei op syn minst twa kear jiers bestjoerlik oerlis mei DS. It
Berie soe him neffens de spearpunten fan de taalnota organisearje wolle.’  74

Deputearre Steaten hawwe ûnderwilens besluten om it Berie foar it Frysk te evaluearjen en nei
te gean oft it Berie kontinueard wurde moat.  Soks stiet net los fan aktuele besunigings- en75

taakstellings.  Deputearre Steaten wolle fierders neigean op hokker wize de útfiering fan it76

taalbelied past yn in breder perspektyf fan mooglike desintralisaasje fan provinsjale taken nei

Deputearre Steaten fan Fryslân, Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken, [Ljouwert], s.a., 14.71

De hiele provinsjale organisaasje telde op 31 desimber 2008 mei-elkoar 742,8 fêste72

arbeidsplakken, wylst it tal tydlike arbeidsplakken ek nochris 106,5 wie. (Sjoch: College van

Gedeputeerde Staten, Jaarstukken 2008 (Jaarverslag 2008), Provincie Fryslân, Leeuwarden, 2009,

12 en 276.)

Berie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 2005, 2006 en 2007,73

Provinsje Fryslân, Ljouwert, 2008, 8.

Berie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 2005, 2006 en 2007,74

Provinsje Fryslân, Ljouwert, 2008, 14. 

Brief fan Deputearre Steaten oan Provinsjale Steaten fan 18 augustus 2009, merkteken 00831073.75

Op 17 novimber 2009 hat it Kolleezje fan Deputearren de nota Op maat, visie op kernopgaven, rol76

en taken van de Provincie Fryslân, oan Provinsjale Steaten foarlein.
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gemeenten.  De provinsjale nota ‘Op maat’ ûntwikkelt yn dat ramt yn earste ynstânsje trije en
yn twadde ynstânsje fjouwer senario’s, dy’t in ‘sterke provincie met een in helderheid
aangescherpt profiel’ opleverje moatte.   Yn har gearkomste fan 21 april 2010 hawwe de77

Steaten keazen foar it senario ‘Samen sterk.’ Dat senario giet der fanút dat alle oerheidstaken
sa desintraal mooglik dellein wurde moatte, útsein as der foar de Provinsje in motivearre reden
is om fan dat prinsipe ôf te wiken.    78

De ûntwikkelde senario’s hawwe har grûnslach yn de útstellen fan de mingde kommisje
‘Decentralisatievoorstellen provincies’ (de kommisje-Lodders) dy’t as takomstige taak fan de
provinsjes oanstjoert op wat neamd wurdt gebietsregy en -ûntwikkeling, wylst op it mêd fan it
Frysk de rie jûn is om de besteande rykstaken op dat mêd safolle mooglik nei de provinsje
Fryslân te desintralisearjen.  Feitlik wol de kommisje-Lodders dat de tolve provinsjes har79

tenei konsintrearje op twa domeinen: it romtlik-ekonomyske en de kultuer. De
ferantwurdlikens op it mêd fan soarch en wolwêzen komt yn datselde ramt primêr by de
gemeenten te lizzen. Ien en oar is útwurke yn it Bestjoersakkoart Ryk-Provinsjes sa’t dat op 4
juny 2008 sluten is en dat wichtige finansjele ôfspraken ynhâldt, net yn it lêste plak om’t de
provinsjes mei-elkoar oer it tiidrek 2009-2011 600 miljoen euro bydrage oan de
Ryksbesunigings. Dat bedrach is ûnderwilens fanwegen de ekonomyske tsjinwyn nei boppen
bysteld. 

Op 21 april 2010 hawwe Provinsjale Steaten fierders unanym in moasje oannommen
oangeande it oerein bliuwen fan de selsstannigens fan de Provinsje en tagelyk de reeëns om it
foech oer it Frysk fan it Ryk oer te nimmen, ûnfermindere de ferplichtings fan it Ryk
datoangeande en ûnder it betingst dat de nedige finansjele middels meikomme.   80

Underwilens is in tydlike kommisje, de kommisje Hoekstra, dy’t yn oerlis tusken de belutsen
ministearjes en de provinsje Fryslân ta stân kommen is, dwaande om útstellen te ûntwikkeljen
om rykstaken en -foech op it mêd fan de Fryske taal te desintralisearjen.  It gearhingjen tusken81

beliedsromte en finansjele ferantwurdlikens is dêr in punt fan omtinken by.  82

Yn it brief fan deputearren oan Provinsjale Steaten wurdt ek noch in inkelde opmerking makke
oer respektivelik it mei ien jier langer duorje litten fan it besteande taalbelied, it al of net
fuortsetten fan it Berie foar it Frysk: ‘Wy komme dêr letter op werom’, en de fraach op hokker
wize nei 2010 it oparbeidzjen mei it Ryk fuortset wurde kin om stal te jaan oan part III fan it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen, lykas dat foar it Frysk jildt. ‘As de

Provinsje Fryslân, Op maat, 17 november 2009, 11.77

Steate-útstel Takendiscussie Provincie Fryslân,  21 april 2010, 2.78

Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies, Ruimte,Regie en Rekenschap, Den79

Haag, 2008, 42.

Provinciale Staten, Besluitenlijst van Provinciale Staten op 21 april 2010, 2.80

Stcrt., 105, 11 juni 2009.81

De kommisje bestiet út mr. R.J. Hoekstra, foarsitter, prof. dr. J. de Ridder, drs. M.J. Sanders, prof.82

dr. P.J.J. Zoontjes, dr. R. Bagchus en drs. M.C.M. Waanders.
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kontoeren fan dy gearwurking sichtber binne, hat it neffens ús doel om in beslút ta te rieden én
te nimmen oer de takomstige provinsjale útfieringsstruktuer.’83

Wat foar de fraach nei de takomstige organisaasje fan de provinsjale beliedsfoarming op it mêd
fan de taal yn it brief fan it Kolleezje fan Deputearren, net neamd wurdt, binne de útstellen
oangeande in wizigjen fan de provinsjale organisaasje.  Dy útstellen binne krekt nei it brief fan84

18 augustus 2009 nei bûten ta kommen, en koenen dus net neamd wurde, mar kinne gefolgen
hawwe foar de organisaasje fan de beliedsfoarming op it mêd fan it Frysk. 

Yn earder jierren hie de Provinsje Fryslân in bredere advysstruktuer as dat tsjintwurdich it gefal
is. Sa wienen yn de tachtiger jierren fan de foarige ieu noch provinsjale organisaasjes warber
lykas it Ekonomysk-Technologysk Ynstitút foar Fryslân (ETIF), de Fryske Kultuerried, it
Provinsjaal Opbouorgaan, de Ried foar de Folkssûnens, de Ried foar Jongerein-
oangelegenheden, de Ried Maatskiplike Tsjinstferliening en de Sportried.  It ETIF en it85

Provinsjaal Opbou-orgaan gienen yn de rin fan de tachtiger jierren yn de provinsjale
organisaasje op. De neamde rieden soenen yn de rin fan datselde desennium of ferdwine of de
riejaande funksje ferlieze. 

De Provinsjale Kommisje Befoardering Frysk Taalgebrûk fungearre fan 1966 ôf en oant yn de
tachtiger jierren, de earste jierren ûnder de wjukken fan de Provinsjale Underwiisried, as
provinsjale kommisje op it mêd fan it riejaan fan it taalbelied.  86

4..1.1.5 Taalbelied

Hjirfoar (yn 2.4.2) hat it provinsjaal beliedsplan Fryske taal 2008-2010 oan de oarder west. Dat
is it lêst útkommen beliedsstik oangeande it provinsjale taalbelied. Yn it twadde haadstik wurdt
in tal doelen fan it provinsjaal belied formuleard.  Sa soe yn 2020 op syn minst 95 prosint fan87

de Fryske befolking it Frysk ferstean moatte kinne. Yn datselde jier soe op syn minst 75 prosint
fan de hiele Fryske befolking it Frysk neffens eigen sizzen aardich oant hiel goed prate kinne
moatte. In selde persintaazje fan de Fryske jongerein fan 18 oant en mei 29 jier soe, neffens
eigen sizzen, it Frysk aardich oant hiel goed prate kinne moatte. Fierders soe op syn minst 75
prosint fan de hiele Fryske befolking neffens eigen sizzen it Frysk aardich oant hiel goed lêze
moatte kinne en op syn minst 35 prosint fan de hiele Fryske befolking soe neffens eigen sizzen
it Frysk aardich oant hiel goed skriuwe kinne moatte. 

Yn ferliking ta it jier 2007 wurde de grutste ferskillen neistribbe as it om it skriuwen en lêzen

Brief fan Deputearre Steaten oan Provinsjale Steaten fan 18 augustus 2009, merkteken 00831073.83

Provinsje Fryslân, Trendbrekke, [Ljouwert], 200984

P. Hemminga, In ûnderwerp út de Fryske Steaten 1977-1978, de organisaesje fan de provinsiale85

biliedstarieding op it mêd fan it wolwêzen, yn: It Beaken, XLI, 1979, 236-248 docht ferslach fan it

earste besykjen fan de provinsjale polityk om de advysstruktuer oars yn te rjochtsjen.

Sj. van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske Biweging, De Tille, Ljouwert, 1977, 383.86

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,87

[Ljouwert],  s.a., 9.
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giet. Hoe grut dy ferskillen binne is trouwens net krekt oan te jaan, om’t dat bygelyks
gearhinget mei de feroarjende populaasje troch de jierren hinne. Wat de demografyske
ûntjouwing en, net yn it lêste plak, de omfang en it aard fan de romtlike mobiliteit fan gefolgen
hawwe, liket gjin rekken mei holden te wurden. In twadde kanttekening moat makke wurde by
de omskriuwing ‘aardich oant hiel goed’, as it giet om de kwaliteit fan it yn de macht hawwen
fan it Frysk. Wat noch aardich of wat hiel goed is, sil dochs neier útwurke wurde moatte, as
sicht krigen wurde sil op de ûntwikkeling fan it taalbrûken c.q. benammen it ferhollânskjen fan
de taal. Sa soe it Frysk praten de kommende jierren tanimme kinne, wylst de kwaliteit tagelyk
tebek rint, sadat de taal per saldo dochs efterút buorket. De Fryske bestjoerders lykje al te
maklik oan dy mooglikheid foarby te gean. Boppedat is de yn de doelen ymplisyt oanjûne kar
foar in ûndersyksmetoade, nammentlik selsrapportaazje, net de meast gaadlike oanpak om sicht
op de feitlike situaasje en ûntjouwings te krijen. Dat alles nimt net wei dat de provinsjale
ambysje helder is: it giet om it ombûgen fan in efterút yn in foarút buorkjen fan it Frysk. 

Om dy ambysje wier te meitsjen wolle de gearstallers fan it provinsjale beliedsplan de
kommende jierren ynsette op de sichtberens fan it Frysk en ‘in goede’ taaloerdracht. It earste
wurdt net fierder útwurke, dochs allinne yllustreard mei te wizen op Fryske plaknamme-
oantsjuttings, Frysktalige famyljeberjochten, it Frysk yn de ICT en de útstjoerings fan Omrop
Fryslân.88

De provinsje Fryslân rjochtet him, as it om taaloerdracht giet, op de taalhâlding fan de Friezen,
feiligens -yn de sin dat de oerheid gelegenheid biede moatte ta it brûken fan it Frysk, sadat
minsken har fertroud en feilich fiele om foar it Frysk yn it iepenbiere libben te kiezen- ,
skriuwfeardigens en yntergenerasjonele taaloerdracht.  Fierderop yn de notysje wurdt ien en89

oar neier útwurke yn û.m. it troch de provinsje stypjen fan oare oerheden om in aktyf taalbelied
te fieren, it fia de Afûk stypjen fan it draachflak foar it Frysk yn de soarchsektor, it mei help fan
koördinaasje en advysgroepen (CAG’s) koördinearjen fan it Frysk yn en fan foarskoalsk oant en
mei fuortset ûnderwiis, mei bysûnder omtinken foar it beropsûnderwiis, it befoarderjen fan it
brûken fan it Frysk binnen en mei ICT-tapassings, it faker brûken fan it Frysk yn en troch it
bedriuwslibben, it kultuerdomein en de toeristyske sektor.  90

Ien en oar resultearret yn in oersjoch fan winske, mar lang net altiten helder kwantifisearre,
resultaten it domein. Sa moatte op syn minst tolve gemeenten plannen foar it ûntwikkeljen fan
in taalbelied meitsje, it Frysk yn de Grûnwet neamd wurde, tweintich gemeenten en fiif
dekonsintrearre Rykstsjinsten in taaloardering hawwe, op syn minst 25 thússoarchorganisaasjes
en fersoargingshûzen moatte omtinken jaan oan it Frysk en de sichtberens fan it Frysk yn de
soarch moat wakker groeie. Benammen foar it ûnderwiis wurdt in tal winske resultaten
formulearre. Dat begjint mei de winsk dat yn 2010 de helte en yn 2015 alle âlden fan lytse bern
yn Fryslân ‘sa goed mooglik’ ynformearre is oer de foardielen fan in twa- of meartalige

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,88

[Ljouwert],  s.a., 10-11.

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,89

[Ljouwert],  s.a., 11.
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opfieding, oant en mei de winsk dat yn 2010 de kwaliteit fan it foech Frysk mei help fan in
akkreditaasjeproseduere garandearre wurdt. Fierders wurdt oanjûn dat op syn minst ien op de
tweintich bedriuwen yn it MKB yn 2010 it Frysk op de eigen website brûkt en de sichtberens
fan it Frysk yn de sektor fan it toerisme hat yn datselde jier ‘in flinke groei’ sjen litten.91

De nota jout net oan hokfoar orgaan it belied hifket en neigiet oft de winske resultaten yndied
helle wurde, of it wêrom fan in net-heljen ûndersiket. Likemin wurdt dúdlik makke hokfoar
orgaan soarget dat it neistribbe belied effektyf ynfierd wurdt. 

Hiel wat belied wurdt net of amper evaluearre is hjirfoar opmurken, dat sizzen jildt, mei alle
gefolgen foar de effektivens fan dat belied, ek foar it provinsjaal taalbelied. De evaluaasje dêr’t
it provinsjaal jierferslach ferslach fan docht rikt bygelyks net fier genôch om dêr wat oan te
dwaan. Sa wurdt bygelyks opmurken dat it kultuerbelied ta doel hie om ‘in breed en ferskaat
kultureel oanbod yn alle sjenres en dissiplines, ferspraat oer de hiele provinsje, op it mêd fan
amateur likegoed as profesjonele keunst en dêr’t de minsken yn Fryslân gebrûk fan meitsje
kinne’ te realisearjen. Om te witten oft dat doel yndied helle is, sil earst oanjûn wurde moatte
om hoefolle aktiviteiten, ûnderferdield nei sjenre en soarte, op hoefolle plakken, it giet. Der sil
ek neigien wurde moatte hoefolle lju dy aktiviteiten bywenne of dêryn dielnommen hawwe. En
oft it oanbod breed en ferskillend west hat, hinget fan de fan te foaren oanleine noarmen ôf. De
oanpak is lykwols justjes oars. Der wurdt konsteard dat der ‘sprake [is] fan in lichte stiging fan
festivals yn Fryslân’, dêr’t dêrnei fjouwer foarbylden fan jûn wurde.  Dat is krekt wat oars as92

wat fan in neigean en weromsjen ferwachte wurde mei en moat en as it om in feedback op it
belied giet.   

As it om it taalbelied en dat op it mêd fan media en letteren giet, formulearje de provinsjale
bestjoerders as doel: ‘Mear gebrûk en bettere feardigens fan de Fryske taal troch de befolking
fan Fryslân. Mear gebrûk fan de Fryske taal troch de oerheden dy’t Fryslân as wurkgebiet ha.
Mear gebrûk en in bettere sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch’ en noch seis lyksoartige
doelen. Under de ‘rapportaazje doelenrealisaasje’ wurdt dêrnei opmurken: ’De doelstellings
oangeande it taalbelied, it streektaalbelied en it belied oangeande Frysk skreaune media wurde
realiseard neffens plan. Oer it generaal binne de doelstellings dy’t spesifyk foar 2009
formulearre wiene helle.’  Dat jout op syn minst in positive yndruk fan alle provinsjale93

ynspannings, mar mei in werklik hifkjen fan de doelen hat it net folle te krijen, ta skea fan it
belied sels. 

Feitlik kin fêststeld wurde dat it aktuele belied holpen wêze soe mei it formulearjen fan foar
mar ien útlis fetbere doelen en mear omtinken foar de evaluaasje fan en it weromkeppeljen nei
it belied.  

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken,91

[Ljouwert],  s.a., 17-30.
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4.1.2 Ryk

4.1.2.1 Weromsjen

It begjin fan in earste beskieden belutsenens fan de Ryksoerheid mei it Frysk kin yn 1846 lein
wurde, doe’t de keninklike goedkarring fan it Frysktalich karbrief, in Nederlânsktalige
oersetting ynbegrepen, en de namme fan it Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse, sûnder
wryt en slyt flot troch de minister fan Binnenlânske Saken jûn waard.  94

Yn de earste jierren fan de tweintichste ieu kaam yn de Twadde Keamer de winsklikens fan
beneaming fan Frysktalige rjochters yn Fryslân en de beskikberens fan tolken Frysk-Nederlânsk
oan de oarder.  Die de minister fan Justysje yn ‘t earstoan noch de suggestje om ûndersyk te95

dwaan nei de mooglike problematyk, yn twadde ynstânsje waard dêr yn de Earste Keamer gau
in streep ûnderset.

Earst nei de Twadde Wrâldoarloch soe, ôfsjoen fan it besykjen yn de tweintiger en tritiger
jierren om it Frysk yn it leger ûnderwiis in plakje te jaan, it omtinken fan de Ryksoerheid foar it
Frysk wat foarstelle.   Doe soarge de kwestje fan it Frysk yn it rjochtsferkear, dy’t op 1696

novimber 1951 syn hichtepunt krige yn Kneppelfreed, foar omtinken yn Parlemint en Kabinet
en twa departemintale kommisjes foar respektivelik de Fryske winsken op it mêd fan ûnderwiis
en kultuer en it Frysk yn it rjochtsferkear. Ien en oar soe yn 1955 en 1956 ta wetjouwing liede.
Dêrnei soe it op ‘e nij langere tiid stil bliuwe, oant tsien jier letter it Frysk sawol yn it
maatskiplik debat as op de provinsjale aginda omtinken kriget. Ien en oar liedt yn 1969 ta de
foarstap fan it ministearje fan Kultuer, Rekreaasje en Maatskiplik Wurk om de
ynterdepartemintale kommisje Fryske taalpolityk yn te stellen. Dy kommisje krige in twaliddige
opdracht: yn it foarste plak moast der in antwurd komme op suggestjes dy’t de Ried fan de
Fryske Beweging foar in Fryske taalpolityk dien hie, en yn it oarde plak moasten útstellen dien
wurde ‘ten aanzien van het algemene regeringsbeleid met betrekking tot vraagstukken op het
terrein van de Friese cultuur.’97

De kommisje kaam yn 1970 mei har rapport nei bûten ta, dat op 27 septimber 1972 troch de
Twadde Keamer bepraat waard. Dat fermidden naam unanym in moasje oan dy’t it regear
útnoege om ‘verdere mogelijkheden voor het Fries te scheppen door op dat doel gerichte
veranderingen in de onderwijswetgeving, en haar (financiële) medewerking te blijven geven
aan versterking van de geëigende Friese instituties ten dienste van verschillende facetten van de
Friese taal en cultuur.’ Dat sprekken fan de Twadde Keamer wurdt breed sjoen as in earste

Bastiaan D. van der Velden, ‘Waar gaan wij heen met het Fries?’ , Wolf Legal Publishers,94

Tilburg, 2004, 46-48.

Bastiaan D. van der Velden, ‘Waar gaan wij heen met het Fries?’ , Wolf Legal Publishers,95
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Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,96
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erkennen fan it Frysk troch it Ryk.  En oars as de ynterdepartemintale kommisje yn it sin hie,98

soarge it Parlemint dêrnei foar in ferbetterjen fan it plak fan it Frysk yn it ûnderwiis, mei’t yn
1974 de wet op it Leger Underwiis wizige waard en dy taal mei yngong fan 1980 as ferplichte
learfak yn it leger ûnderwiis yn Fryslân ynfierd waard.

In konkrete útkomst fan it Ryksbelied op it mêd fan it Frysk wie fierders it mooglik meitsjen
fan in ryksbydrage foar de Fryske taal en kultuer. De ‘ton fan Van Ommen’ ferromme de
provinsjale middels foar de Fryske taal en kultuer en wie feitlik in antwurd op it provinsjale
sizzen dat de Provinsje de needsaaklike middels op it stik fan de Fryske taal en kultuer net
langer opbringe koe.  99

Yn 1996 kaam de oerheidssoarch foar respektivelik it Nederlânsk en Frysk by-elkoar as de
Algemiene Wet Bestjoersrjocht wizige wurdt. Dy wet regelet, lykas hjirfoar al oanjûn waard, 
yn de kêsten 2:6 oant en mei 2:12 it taalgebrûk yn it bestjoerlik ferkear. Kêst 2:6 seit yn it earste
lid dat bestjoersorganen en de ûnder har fallende persoanen de Nederlânske taal brûke, útsein as
by wetlik foarskrift oars fêstlein is. Dat bart dêrnei yn it earste lid fan kêst 2:7 dat seit dat elk de
Fryske taal brûke kin yn it ferkear mei bestjoersorganen, foar safier’t dy yn Fryslân fêstige
binne. De fierdere kêsten geane dêrnei oer it mûnling en skriftlik en ûnder hokker betingsten
brûke kinnen fan it Frysk.  100

It tredde troch it departemint fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes oan de Ried fan
Europa útbrochte rapport oangeande it tapassen fan it Hânfest foar regionale of
minderheidstalen neamt, foar de jierren 1937 oant en mei 2006, seisenfjirtich ûnderskate
wetten, keninklike besluten en regelingen dy’t it Ryk yn dy santich jier oangeande it Frysk
ympleminteard hat, dêrfan belangje 22 it Frysk yn it ûnderwiis oan.  Dêr falle ûnder mear101

arranzjeminten ûnder dy’t gemeenten c.q. Provinsje it foech jouwe om de eigen gemeente c.q.
Provinsje in Frysktalige namme te jaan (1992), de regels oangeande de taal yn it offisjele
ferkear (1995), de taal fan akten fan de boargerlike stân (1996), de taal fan kandidatelisten by
gemeentlike en provinsjale ferkiezings (1997), de taal fan notariële akten (1999) en de taal fan
karbrieven (2002).  

It selde rapport makket dúdlik dat it provinsjaal bestjoer fan Fryslân fan 1969 oant en mei 2007
mei-elkoar sechstjin ûnderskate (subsydzje-)regelingen en besluten dy’t direkt of indirekt foar
de Fryske taal fan belang  binne, ynfierd hat. Ienentweintich fan de mei-elkoar 31 Fryske
gemeenten hawwe sûnt 1996, it jier dat de Algemiene Wet Bestjoersrjocht fan krêft wurden is,
in oardering en/of in beliedsplan oangeande it brûken fan it Frysk yn it skriftlik ferkear

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,98

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 184.

Sytze Faber, Gerard van Rijn, Provinsiael bilied neffens Frysk bistek?, De Tille, Ljouwert, 1978,99

87.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk2/geldigheidsdatum_06-04-2010100

Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Third periodical report presented to the Secretary101

General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter, The Hague, 2007,

308-314. 
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oannommen.102

It Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen waard op 2 maaie 1996 troch
Nederlân, as fjirde fan de ûnderwilens 24 steaten dy’t dat dien hawwe, ratifiseard. It waard
dêrop op 1 maart 1998 fan krêft foar it Frysk dat ûnder part III fan it Hânfest brocht is, en foar it
Leechsaksysk, Limburchsk, Jiddysk en de Sinti en Romani-talen dy’t foar diel II fan it Hânfest
neamd wurde. 

De Friezen yn Nederlân binne fierders mei yngong fan 1 juny 2005 ûnder de wurking fan it
Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonale minderheden brocht, nei’t Nederlân dy
konvinsje al op 1 febrewaris 1995 ûndertekene hie. It is yn de skiednis fan it Keninkryk de
earste kear dat de nasjonale oerheid de Friezen as minderheid erkend hat. Dat erkennen hat
lykwols net ta nij belied en/of wetjouwing laat.103

Wetjouwing dy’t fan belang is as it om taal, sawol it Nederlânsk as it Frysk, giet, belanget
njonken it bestjoerlik en rjochtsferkear, benammen it primêr, fuortset, heger en folwoeksene-
ûnderwiis oan. Ek de regeljouwing oangeande de media moat neamd wurde.
    

Ryksstipe foar it Frysk anno 2007 yn € x 1.000

Ryksbydrage Fryske taal en kultuer 452

Ryksbydrage Frysk yn it ûnderwiis 800

Ryksbydrage materieel yn stân hâlden ûnderwiis 250

Bydrage NOS lanlike televyzje Omrop Fryslân 1.600

Tryater 1.280

Fryske Akademy 1.200

Mienskiplike regeling Tresoar 1.900

Mei-elkoar 7.432

4.1.2.2 Riejaan

De earste beliedsdied fan de minister fan Binnenlânske Saken nei’t it wetsútstel oangeande it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen oannommen wie, hat it ynstellen fan in
advysorgaan, it Konsultatyf Orgaan Frysk op 15 jannewaris 1998 west. Dat orgaan hat as taak it
oan de minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes rapportearjen fan it ferlet en de
winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn gearhing mei it Hânfest en, letter taheakke, it

http://www.gemeentenenfrysk.nl/content.php?PageId=133102

Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Report submitted by the Netherlands pursuant to103

Article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities,

Strasbourg, 2008, 5. 
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Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonale minderheden.  Boppedat moat it Orgaan104

de minister riejaan oer it útfieren fan de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2001 en fan de
útfieringskonvenanten, soks yn gearhingjen mei Hânfest en Ramtferdrach.105

It Konsultatyf Orgaan bestiet tsjintwurdich út fiif leden, de foarsitter ynbegrepen, dy’t op
foardracht fan it Orgaan sels foar in tiidrek fan heechstens fjouwer jier beneamd wurde troch de
minister fan Binnenlânske Saken.

It skriuwerskip fan it Konsultatyf Orgaan wurdt dien troch de skriuwer fan it Berie foar it Frysk,
en yn syn wurksumheden bystien troch it buro fan it Berie, sa skriuwt kêst 5 fan it
ynstellingsbeslút foar. Oan kosten ferget it Konsultatyf Orgaan Frysk sawat 50.000 euro jiers.

It Konsultatyf Orgaan Frysk is net it iennige orgaan op ryksnivo dat him mei taal dwaande
hâldt. It regear hat tritich jier ferlyn en yn de mande mei België de Nederlandse Taalunie yn it
libben roppen dy’t û. m. de mienskiplike ûntwikkeling fan it Nederlânsk ta doel hat (sjoch 5.4.2
oant en mei 5.4.4). Oars as lykwols oant no ta yn it gefal fan it Konsultatyf Orgaan Frysk, giet it
by de Nederlandse Taalunie net om in advysorgaan, mar om in by Ferdrach realisearre hege
autoriteit mei eigen útfierend foech. Yn dy sin is de Nederlandse Taalunie ek fan in oare oarder
as bygelyks de Raad voor Cultuur, it by wet ynstelde advysorgaan fan it Nederlânsk regear op it
stik fan keunsten, kultuer en media.106

Njonken it Konsultatyf Orgaan Frysk hat it regear, sa’t hjirfoar al opmurken is, in grut tal
advysorganen en -kommisjes dy’t frege of net frege ried oan (in) minister(s) of it hiele regear
jouwe.

4.2 Konklúzje

Earst yn de rin fan de sechstiger jierren fan de foarige ieu soenen de provinsjes har min ofte
mear ta in yntegraal bestjoer ûntwikkelje. Nije wetjouwing en mear jild yn de ponge makken
dat mooglik. Op it mêd fan taal en ek op oare gebieten waard doe in advysstruktuer mooglik
makke, dy’t sa’n tweintich jier wurkje soe. Oangeande it Frysk wie earst de Kommisje
Befoardering Frysk Taalgebrûk oan it wurk, sûnt 1987 is it tsjintwurdige Berie foar it Frysk de
adviseur fan it provinsjaal bestjoer as it om de Fryske taal giet.

Ofsjoen fan beskieden wetjouwing yn de fyftiger jierren fan de foarige ieu, markeart it wurk en
de útkomsten fan de ynterdepartemintale kommisje Friese Taalpolitiek (1970) it begjin fan
mear substansjeel omtinken fan de sintrale oerheid oangeande it Frysk. Dat omtinken soe in
finansjele komponint krije en in regeljaande komponint sa’t dy stal kriget yn
bestjoersoerienkomsten en wetjouwing. 

Sûnder dat it hiele fjild en dêrmei alle (potinsjele) aktoaren yn kaart brocht binne, kin al

Om dy reden is de namme feroare fan Konsultatyf Orgaan Fryske taal yn Konsultatyf Orgaan104

Frysk.

Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk, 28 jannewaris 2010, nr. 2010-0000013769, kêst 2.105

http://www.cultuur.nl/wat_doet_de_raad.php?id=2106
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fêststeld wurde dat de foarming fan taalbelied allinne fan in plurisintrysk perspektyf út stal jûn
wurde kin. Yn dat opsicht docht it brûken fan de term ‘fersnipeljen’, of oars sein it tinken oan
in unysintrysk model as it om de besteande ynfrastruktuer giet, gjin rjocht oan de werklikheid. 

As it om beneamde, gjin stimmacht hawwende aktoaren op it stik fan it taalbelied giet, dan kin
yn Fryslân slim foarbygien wurde oan de foarnaamste profesjonele organisaasjes dy’t mei stipe
fan de Provinsje Fryslân arbeidzje yn en kennis hawwe fan ien of ferskate domeinen fan it
taalbelied. Dat binne yn alfabetyske folchoarder de Afûk, de Fryske Akademy, Omrop Fryslân,
it Sintrum foar Frysktalige berne-opfang, it Taalsintrum Frysk en Tresoar. It kin yn de reden
lizze, ek al as it tinken fan it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân oer de Koöperaasje Fryslân yn it
sin brocht wurdt, yn alle gefallen net oan dy organisaasjes foarby te gean as it om it
management fan it taalbelied giet. Boppedat wurdt konstateard dat de aktuele doelen fan it
provinsjale taalbelied fersterke wurde kinne troch sawol in formulearjen dy’t foar mar ien útlis
fetber is, as troch in neier omtinken foar de evaluaasje fan en weromkeppeljen nei it belied. 
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5 Beliedsproses yn fjouwer Europeeske lannen oangeande in nasjonale taal

Yn dit haadstik wurdt de taalsituaasje, wet- en regeljouwing, it beliedsproses en de sinteraasje
beskeaun oangeande in nasjonale taal yn respektivelik België (Dútsk), Finlân (Sweedsk), Ierlân
(Gaelysk) en Nederlân (Nederlânsk). 

5.1 België

België is in bûnssteat mei in federaal bestjoer, trije mienskippen en trije harsels bestjoerende
gewesten. Kêst 1 fan de Belgyske Grûnwet seit dat België in federale steat is, dy’t bestiet út de
mienskippen en gewesten.  De trije autonome mienskippen binne resp. de Flaamske, Frânske en1

Dútsktalige mienskip. De trije gewesten binne resp. it Flaamske gewest, Waalske gewest en it
Brusselske gewest. Mienskippen en gewesten hawwe ferskillende opjeften. It Dútske taalgebiet
telt noch gjin 74.000 ynwenners, en is dêrmei yn België fierwei de lytste fan de mienskippen.
Yn it gebiet, dat bestiet út njoggen gemeenten yn it Noardeasten fan België: Amel, Büllingen,
Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en St.Vith, is it Dútsk de offisjele
taal fan de oerheid, yn de skoalle en foar it gerjocht.  It regear fan de Dútsktalige mienskip telt2

fjouwer leden, it parlemint hat 25 leden.3

5.1.1 Taalsituaasje

Fan de ynwenners fan de Dútsktalige mienskip is, neffens in meidieling fan seis jier ferlyn, 
sa’n 16 prosint bûtenlanner. Fan de fierdere ynwenners praat sa’n fiif prosint it Frânsk. Yn
Malmedy, dat ta de Frânsktalige mienskip heart, wurdt it tal Dútsktaligen op minder as
tweintich prosint rûsd.  Mei-elkoar soenen der sa likernôch 100.000 Dútsktalige Belgen wêze,4

mar dy wenje net allinne yn it Dútske taalgebiet. 

5.1.2 Wet- en regeljouwing

Kêst fjouwer fan de Belgyske Grûnwet stelt fêst dat België fjouwer taalgebieten hat: it
Nederlânske, Frânske en Dútske taalgebiet en it twatalige gebiet Brussel-Haadstêd. De grinzen
fan dy fjouwer taalgebieten kinne allinne by wet wizige wurde, dy’t oannommen wurde moat

http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t11

Njonken de Dútsktalige mienskip wurdt faak praat oer de Eastkantons yn East-België. Dy twa2

beneamings komme út 1920, doe’t it Folkebûn de Belgyske anneksaasje fan de eardere Prusyske

kantons Eupen, Malmedy en St. Vith befêstige. Eastkantons en East-België is net lyk oan de

Dútsktalige mienskip, om’t de gemeenten yn it kanton Malmedy ta de Frânsktalige mienskip

hearre. 

De minister-presidint hat de lokale oerheid yn syn portefúlje, fierders is der in minister mei3

ferantwurdlikens op it mêd fan it ûnderwiis en de wurkgelegenheid, in minister fan kultuer, media

en toerisme en in minister fan famylje, sûnens en sosjale saken. De ministers wurde bystien troch

sa’n 160 amtners dy’t yn it ministearje arbeidzje, dat opdield is yn trije ôfdielings: algemiene

saken, kulturele en sosjale oangelegenheden en ûnderwiis en wurkgelegenheid. 

Jeroen Darquennes, German, the German language in education in Belgium , Mercator-Education,4

Ljouwert/Leeuwarden, 2004, 8.
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mei de mearderheid fan de stimmen fan elke taalgroep fan elke Keamer, ûnder it betingst dat de
mearderheid fan de leden fan elke taalgroep oanwêzich is en foar safier’t it totaal fan de
foarstimmen yn beide taalgroepen twatredde fan de útbrochte stimmen hellet. 

Fierders heart it belied en de regeljouwing op it mêd fan taal ta it foech fan de oanbelangjende 
mienskip. Yn it gefal fan de Dútsktalige mienskip hat it parlemint fan dy mienskip neffens kêst
130 fan de Grûnwet it foech om de kulturele en oan persoanen bûne oangelegenheden te
regeljen. Fierders hat dat parlemint it foech om binnen beskate grinzen it ûnderwiis te regeljen,
lykas it brûken fan taal yn it ûnderwiis, dat wol sizze yn de ynstellings dy’t troch de oerheid
oprjochte, subsidieard of erkend binne.5

It begjin fan de hjoeddeiske Dútsktalige mienskip is te finen yn de sechstiger jierren fan de
foarige ieu, as nije wetjouwing oangeande it taalgebrûk yn it offisjele ferkear de grinzen fan it
Dútsktalige taalgebiet yn België ôfbeakenet. It ynfieren fan it territorialiteitsprinsipe yn de
wetjouwing is fan doe ôf ien fan de hoekstiennen fan de federalisearring fan de Belgyske steat.  6

By de earste steatsherfoarming fan 1968-1971 kriget de Dútsktalige kultuermienskip in eigen
Ried fan de Dútsktalige Kultuermienskip, de foarrinner fan it hjoeddeiske parlemint fan de
Dútsktalige mienskip. Dy kultuerried kriget beheind foech binnen it ramt fan de nasjonale
wetjouwing op kultureel mêd.

De twadde steatsherfoarming fan 1980-1983 wreidet it foech foar de Ried fan de Dútsktalige
Kultuermienskip út. Sûnt dy tiid giet it net langer om kultuermienskip, mar om mienskip. 

Yn 1984 komt de Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft foar it earst gear om it earste
mienskipsregear te kiezen. Nei de tredde steatsherfoarming, dy fan 1988-1990, kriget de
Dútsktalige mienskip foech en middels op it mêd fan it ûnderwiis.

Op 23 oktober 1991 kriget de Dútsktalige tekst fan de Belgyske Grûnwet de selde juridyske
status as dy yn it Nederlânsk of Frânsk. 

It autonome karakter fan de Dútsktalige mienskip wurdt yn de jierren 1993-1994 fersterke troch
wetjouwing en fersterking fan de finansjele mooglikheden en opset. De mienskip kriget sels
regionale ferantwurdlikheden as it om wurkgelegenheid en tafersjoch op de gemeenten giet. Yn
1997 wurdt kêst 130 fan de Grûnwet útwreide, sa dat de Dútsktalige mienskip tenei it brûken
fan talen yn it ûnderwiis troch eigen dekreten regelje kin. 

Nei de steatsherfoarming fan 2001 krije de mienskippen mear middels taskikt en de eardere
Ried is tenei it Parlemint. Sûnt 2005 wurdt de mienskip fierders besteld mei it tafersjoch op en
de finansiering fan de gemeenten. 

It foech fan de Dútsktalige mienskip giet minder fier as dat fan de Flaamske en Frânske mienskip,5

dy’t ek it brûken fan de talen regelje kinne as it om it oerheidsbestjoer giet, lykas de taal foar de

sosjale betrekkings tusken wurkjouwers en har personiel en de troch de wet en oarderings

foarskreaune akten en fierdere skriftlike stikken fan ûndernimmings. 

http://www.dgparlament.be/desktopdefault.aspx/tabid-586//1116_read-20394/6
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It foech fan it parlemint fan de Dütsktalige Mienskip hat op it mêd fan de taal ûnderwilens û.m
stal krigen yn in dekreet fan 9 novimber 2004 oangeande it learen en brûken fan talen yn it
ûnderwiis; it dekreet fan 16 juny 2008 oangeande it fêstlizzen fan de kearnkompetinsjes en
ramtplannen yn it ûnderwiis en it dekreet fan 11 maart 2009 oangeande de rjochtsterminology
yn it Dútsk.7

5.1.3 Beliedsproses

De Dútsktalige Mienskip hat, bûten de amtlike organisaasje sa’t dy yn de trije ôfdielings fan it
Ministearje fan de Dútsktalige Mienskip stal kriget, gjin foarsjennings op it mêd fan it
taalbelied, útsein dat it Ministearje mei in ‘Regionalsprachendatenbank’ de regionale
korpusplanning besiket te stypjen. Yn it algemien moat lykwols sein wurde dat it Dútsktalige
België wat de taal oanbelanget foaral gebrûk makket fan de taalfoarsjennings fan Dútslân. 

5.2 Finlân

De Republyk Finlân, ûnôfhinklik sûnt 1917, wie fan 1323 oant 1809 in part fan it Sweedske
Ryk. Njonken de taal hat dat Ryk ek yn de wetlike ynstitúsjes en maatskiplike struktueren syn
spoaren yn Finlân efterlitten.  Tusken 1809 oant 1918 wie Finlân yn in personele uny mei8

Ruslân ferbûn. Ek dêrnei bleau it ûnôfhinklike Finlân -dêrta twongen- sterk mei Ruslân ferbûn.
Dat waard yn de rin fan de desinnia minder, oant it lân nei it útelkoar fallen fan de Sovjet-Uny
him foarearst yn frijens ta in westlik lân ûntwikkelje koe. Yn 1995 waard Finlân lid fan de
Europeeske Uny. 

Finlân hat twa nasjonale talen: it Finsk en Sweedsk. It Finsk wurdt yn it hiele lân brûkt, it
Sweedsk is de taal fan de mearderheid yn de kriten oan de westlike kust, dat wol sizze de
regio’s Uusimaa, Turunmaa en Ostrobotnia en op de Ålands. Op dy eilannen, sûnt 1921, mei
om reden fan it Sweedsk, autonoom bestjoerde en ientalige eilannegroep wenje goed 27.000
minsken.  9

5.2.1 Taalsituaasje

Finlân telt tsjintwurdich goed 5,3 miljoen ynwenners.  Fan dy ynwenners praat sa’n 91,210

prosint (mei-elkoar 4.836.183 minsken) it Finsk en 5,5 prosint ( 289.596 minsken) it Sweedsk
In lyts part fan de Sweedsktaligen, sa’n 13.250 minsken, wennet net yn de kriten dêr’t it

http://www.dgparlament.be/Desktopdefault.aspx/tabid-575//1234_read-21780/7

Robert B. Kaplan and Richard B. Baldaut Jr., Language Policy and Planning in Hungary, Finland8

and Sweden: Some Common Issues, in: Robert B. Kaplan and Richard B. Baldaut Jr., Language

Planning and Policy in Europe, Vol 1, Hungary, Finland and Sweden, Multilingual Matters Ltd.,

Clevedon, 2005, 6.

A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative Power & Provisions,9

Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 10.

http://www.stat.fi/til/vaerak/2009/vaerak_2009_2010-03-19_tau_003_en.html10
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Sweedsk fanâlds thús is, mar ferspraat yn Finlân yn ientalich Finske gemeenten.   11

Dêrnjonken heart it Saami ta de autochtoane talen yn Finlân. Sa’n 0,03 prosint ( mei-elkoar
sawar 2.200 minsken hat it Saami as memmetaal).  Sawat fjouwer prosint fan de ynwenners12

fan Finlân hat in oare as de hjirfoar neamde talen as memmetaal. Dy groep is de lêste njoggen
jier ferdûbele. De Russysktaligen foarmje dêrûnder de grutste groep (51.683 minsken). Fierders
giet it om Eststaligen (goed 25.000 minsken), Ingelsktaligen (goed 12.000 minsken),
Somalitaligen (sawat 12.000 minsken) en minsken mei in Arabyske taal (9600 minsken).13

5.2.2 Wet- en regeljouwing

Paragraaf 1 fan de 17  seksje fan de Finske Grûnwet erkent de likense posysje fan it Finsk ende

Sweedsk as nasjonale talen fan Finlân en garandearret de dêrmei gearhingjende yndividuele en
kollektive rjochten. Dat betsjut dat de oerheid de plicht hat om har tsjinsten sawol yn it Finsk as
Sweedsk oan te bieden.  Paragraaf 3 regelet it rjocht fan minderheden, mei dêrûnder de Saami,14

om de eigen taal en kultuer te behâlden. Seksje 121 (4) fan de Grûnwet makket it rjocht fan de
Saami op selsbestjoer as it om de eigen taal en kultuer yn it gebiet dêr’t de Saami fanâlds
wenje.15

Finlân hat yn 2003 in Taalwet oannommen, dy’t de Taalwet fan 1922 ferfangt.  Tagelyk is yn16

2003 de Wet oangeande de taalkennis dy’t frege wurdt fan it personiel yn tsjinst fan iepenbiere
organen, oannommen. Dy wet is yn it plak kommen fan in lyksoartige wet, ek út 1922 en wurdt
op it stuit reviseard.  De wet jildt net foar de ientalige Ålands.17 18

It foarnaamste doel fan de Finske Taalwet is it feilich stellen fan it grûnwetlik rjocht fan elk om

Government of Finland, Report of the Government on the application of language legislation11

2009, Justitieministeriet, Helsinki, 2009, 8.

Sjoch foar it Saami paragraaf 6.3. 12

http://www.stat.fi/til/vaerak/2009/vaerak_2009_2010-03-19_tie_001_en.html13

A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative Power & Provisions,14

Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 9.

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council15

Of Europe in accordance with Art. 15 of the European Charter for Regional or Minority

Languages: Finland, Strasbourg, 2006, 13.

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030423.pdf16

Http://www.om.fi/20802.htm17

Government of Finland, Report of the Government on the application of language legislation18

2006, Justitieministeriet, Helsinki, 2006, 7.
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de eigen taal yn it offisjele ferkear te brûken, of dat no Finsk of Sweedsk is.  It is it doel fan de19

wet om, los fan de taal,  it rjocht fan elk op earlike rjochtspraak en goed bestjoer te
garandearjen, en de taalrjochten fan elk yndividu feilich te stellen, sûnder dat it nedich is dat
immen dêr nei ferwize moat. Dat betsjut û.m. dat de Sweedske taalgroep it rjocht hat om it
Sweedsk te brûken yn de kontakten mei de oanbelangjende lokale oerheden en de nasjonale
oerheid.  It Saami wurdt net yn de Finske Taalwet neamd, mar wol yn de Saami Taalwet, ek20

fan 2003.21

De Finske Taalwet jildt foar de rjochtbanken en oare steatsorganen, de organen fan ien of
ferskillende gemeenten, ûnôfhinklike ynstitúsjes dy’t ûnder it publike rjocht falle, parelemintêre
buro’s en it buro fan de Presidint fan de Republyk. De taalbepalings sa’t dy foar it Parlemint
jilde, wurde troch de Grûnwet jûn en yn de Proseduereregels fan it Parlemint fêstlein. De wet
jildt net, útsein as dat yn de respektivelike wetten oars regele is, foar de universiteiten, de
Evangelysk-Luterske Tsjerke en de Otterdokse Tsjerke. De taal fan dy ynstitúsjes is regele yn
respektivelik de Wet op de Universiteiten (1997), de Wet op de Tsjerke (1993) en de Wet op de
Otterdokse Tsjerke (1969). 

Kêst 4 fan de Wet wiist op de wetjouwing oangeande taal foar it ûnderwiis, omrop en kultuer,
folkssûnens en de taalregels foar personiel yn tsjinst fan publike organen.

Kêst 5 fan de Wet regelet de taalyndieling fan Finlân dy’t syn grûnslach fynt yn de gemeente. In
gemeente is ien- òf twatalich. Om de tsien jier bepaalt it regear yn in regearingsbeslút, basearre
op de offisjele statistyk, hokfoar gemeenten twatalich binne en wat de mearderheidstaal yn dy
gemeenten is, lykas de gemeenten dy’t ientalich Fins of Sweedsk binne.

In gemeente is twatalich as de gemeente sawol Finsk- as Sweedsktaligen hat, en de minderheid
op syn minst acht prosint fan de befolking of op syn minst 3.000 minsken telt. As dy
minderheid lytser is as 3.000 minsken en it oanpart is werom rûn ta minder as seis prosint,
wurdt dy gemeente as ientalich kwalifiseard. Op fersyk fan de gemeenteried kin it regear
fêstlizze dat in gemeente de kommende tsien jier twatalich is, ek al soe de gemeente oars as
ientalich kwalifiseard wurde.  

De Wet regelet fierders de taal yn en fan it offisjele ferkear, de wurktaal fan de offisjele
oarganen, de taal yn wet en oerheidsdokuminten, it befoarderjen fan taalrjochten en de taal fan
de striidkrêften.

De Wet oangeande in reorganisaasje fan it lokaal bestjoer wurket fan 1 jannewaris 2008 ôf. De19

Sweedske Assemblee, Folktinget, hat dúdlik makke dat yn dy gefallen dat gemeenten it net iens

wurde kinne oer nije grinzen en taakferdielings, it sa wêze moat dat de taalomstannichheden de

trochslach jaan moatte boppe oare betingsten. De reorganisaasje fan it lokaal bestjoer soarget der

û.m. foar dat it tal Sweedsk- en twatalige gemeenten yn Finlân werom giet fan 62 foar 2009 oant

50 yn 2010. (sjoch: A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative

Power & Provisions, Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 9.)

A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative Power & Provisions,20

Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 9.

Sjoch foar it Saami: 8.2 e.f.21
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Finlân hat fierders, net oars as Noarwegen en Sweden, diel III fan it Europeesk Hânfest
oangeande regionale of minderheidstalen fan tapassing ferklearre op it Saami yn it eigen lân.22

Itselde jildt foar it Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden.  23

Wetjouwing oangeande it Sweedsk yn Finlân

Grûnwet Finlân Taalwet 2003

Ferskaat fan wetten

5.2.3 Beliedsproses

De Sweedske Assemblee fan Finlân (Folktinget) is it orgaan dat de wetlike ferplichting hat om
it Sweedsk en de belangen fan de Sweedsktalige befolking fan Finlân te beskermjen.24

Folktinget, oprjochte yn 1919, nimt diel oan it proses fan wetjouwing en behertiget de belangen
fan de Sweedsktalige befolking by de regearingsorganen. Folktinget is in gearwurkingsorgaan
dêr’t alle politike partijen dy’t Sweedsktalich binne of Sweedsktalige kandidaten foardrage en
in sit yn it Parlemint hawwe, lid fan binne.  Folktinget hat 75 leden, mei dêrûnder fiif leden fan25

de Ålannen.  De foarnaamste funksje is de platfoarmfunksje en dêrnjonken it fungearjen as26

lobbygroep as it om de belangen fan it Sweedsk en de  Sweedsktaligen giet. Boppedat hat
Folktinget in foarljochtsjende funksje oangeande it Sweedsk yn Finlân. Foar it oersetten fan
teksten kin elk in berop op it oersetburo fan de Assemblee dwaan.27

It Finske ministearje fan Justysje is, neffens kêst 36 fan de Taalwet, ferantwurdlik foar it besjen
en neigean (monitoring) en  it tapassen fan de Taalwet en de dêr fierders mei gearhingjende
wetjouwing. Boppedat giet it ministearje nei wat de problemen fan de ynwenners binne, as it
om har taalrjochten giet. Yn de rin fan elk parlemintêr tiidrek moat it regear in rapport oan it
Parlemint oer it tapassen fan de taalwetjouwing, it feilich stellen fan de taalrjochten en oare
taalomstannichheden, útbringe. Dat rapport wurdt makke troch it ministearje fan Justysje,
ôfdieling demokrasy en taaloangelegenheden, dêrby stipe troch de út saakkundigen gearstalde

It Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen is foar it Saami yn Finlân en Noarwegen22

op 1 maart 1998 fan krêft wurden en foar it Saami yn Sweden op 1 juny 2000.

It Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden is foar Finlân op 1 febrewaris23

1998 fan krêft wurden, yn Noarwegen wie dat op 1 july 1999 it gefal en foar Sweden wie dat op 1

juny 2000.

De Sweedske Assemblee fan Finlân is folslein lid fan it Network to Promote Language Diversity.24

http://www.folktinget.fi/eng/25

Svenska folkpartiet hat op it stuit 45 leden yn Folktinget, Socialdemokraterna hawwe 8 leden,26

Samlingspartiet hat 6 leden, Vänsterförbundet hat 4 leden,  Gröna förbundet hat 3 leden,

Kristdemokraterna hawwe twa leden en Centerpartiet hat ek twa leden. 

http://www.folktinget.fi/sve/omfolktinget/oversattningsbyran/27
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‘Advysried oangeande Taalsaken’.  28

Op grûn fan it regearingsbeslút (433/2004) oangeande de ynfiering fan de Taalwet hat it
ministearje fan Justysje dy Advysried ynsteld.  De Advysried bestiet út saakkundigen út29

ûnderskate sektoaren fan de maatskippij. Dêrby giet it benammen om dy mêden dêr’t de
ymplemintaasje en tapassing fan de Taalwet fan bysûnder belang is, lykas de juridyske sektor, it
wolwêzen en de folkssûnens, it gemeentlik bestjoer, de ymmigraasjesektor en it ûnderwiis.

Neffens it selde regearingsbeslút hat de Advysried de folgjende taken:

* it bystean fan it ministearje fan Justysje yn it besjen en neigean fan de ynfiering en
tapassing fan de Taalwet en fierders dêrmei gearhingjende wetjouwing,   

* it dwaan fan útstellen ta maatregels dy’t de ymplemintaasje fan de wet stypje om dêrmei
it brûken en de status fan de nasjonale talen te befoarderjen;

* it bystean fan it ministearje fan Justysje yn it tarieden fan de perioadike rapportaazje
oangeande it tapassen fan de taalwetjouwing;

* it meitsjen fan oanbefellings oan offisjele organen oangeande it jaan fan ynformaasje en
opliedings yn relaasje ta de Taalwet en dêrmei gearhingjende wetjouwing;

* it oan offisjele en oare organen dúdlik meitsjen fan stânpunten oangeande taalwetjouwing
lykas oanjûn troch it ministearje fan Justysje.

De Advysried kin fierders:

* dielnimme oan it besjen en neigean en jaan fan advys oer de wetjouwing oangeande oare
as de beide nasjonale talen (it Saami ynbegrepen),

* it besjen en neigean fan ynternasjonale ûntjouwings en oparbeidzjen om de Finske
taalomstannichheden en rjochten te ûntwikkeljen

* op eigen foarstap it tarieden fan oanbefellings oangeande taalwetjouwing en it
befoarderjen fan taalrjochten en taalgelikensens. 

Dêrmei hat de Advysried in aginda- , beliedsfoarmjende en evaluearjende taak yn it proses fan
it Finske taalbelied, dat wol sizze as it om Finsk en Sweedsk giet. De Ried kin him ek mei it
Saami dwaande hâlde, mar hoecht dat net. De Ried giet wol it wurkjen fan de Saami-wet nei,
mar docht dat op in relatyf algemien nivo.  30

De korpusplanning is opdroegen oan it offisjele ‘Undersyksynstitút foar de talen fan Finlân’
(RILF) dat ta doel hat om it Finsk, Sweedsk, Saami, de Finske gebeartetaal en it Romani te
ûndersykjen, plannen en hanthavenjen. De ôfdieling Finske Taalplenning fan it RILF is

Government of Finland, Report of the Government on the application of language legislation28

2009, Justitieministeriet, Helsinki, 2009, 6.

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council29

Of Europe in accordance with Art. 15 of the European Charter for Regional or Minority

Languages: Finland, Strasbourg, 2006, 14.

Email fan Reeta Peltonen, senior meiwurker fan it Finske ministearje fan Finânsjes, 4 maaie 2010.30
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ferantwurdlik foar it Sweedsk dat yn Finlân brûkt wurdt.  31

It RILF makket ien- en twatalige wurdboeken, it stjoert de standertisearring fan de neamde
talen, it jout ried en ynformaasje oan sawol organisaasjes as ynwenners. Dêrta hat it RILF sawat
hûndert minsken oan it wurk. De organisaasje hat in advysried mei saakkundigen fan bûten.32

It RILF falt ûnder de ferantwurdlikens fan it ministearje fan Underwiis en hat syn grûnslach yn
de wet op it Undersyksynstitút foar de talen fan Finlân.33

Aktoaren Sweedsk yn Finlân

Ministearje fan Justysje / Ministearje fan
Underwiis

Undersyksynstitút Finske Talen

Parlemint Sweedske Assemblee

Advysried Taalsaken fjild

5.2.4 Sinteraasje

De sinteraasje fan de Advysried makket diel fan de begrutting fan it ministearje fan Finânsjes
út. Ek oare útjeften op it mêd fan de meartaligens meitsje part fan de útjeften fan de
ôfsûnderlike ministearjes út. Sadwaande is it bedrach dat de Finske oerheid op it stik fan
meartaligens útjout, net bekend.34

5.3 Ierlân

De Republyk Ierlân, sûnt 1921 ûnôfhinklik en dêrfoar in part fan it Feriene Keninkryk, telt twa
offisjele talen: it Iersk en Ingelsk. 

5.3.1 Taalsituaasje

Neffens de sifers fan de lêste yn Ierlân holden folkstelling, dy fan 2006, telt Ierlân 4,2 miljoen
ynwenners.  Dat hawwe der minder west. Fiifenfjirtich jier ferlyn wennen der noch mar 2,835

Sirkku Latomaa en Pirkko Nuolijjärvi, The Language Situation in Finland, in:  Robert B. Kaplan31

and Richard B. Baldaut Jr., Language Planning and Policy in Europe, Vol 1, Hungary, Finland

and Sweden, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, 2005, 205.

http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=232

http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=233

Email fan Reeta Peltonen, senior meiwurker fan it Finske ministearje fan Finânsjes, 4 maaie 2010.34

Http://www.cso.ie/statistics/Population1901-2006.htm35
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miljoen minsken yn Ierlân. En hûndertenfyftich jier ferlyn wennen noch 6,5 miljoen minsken yn
Ierlân. Dat tal is dêrnei dramatysk achterút rûn as gefolch fan hongersneden en in massale
emigraasje rjochting Amearika. Earst yn de rin fan de sechstiger jierren fan de foarige ieu is it
ynwennertal wer omheech klommen.

Yn 1921 waard Ierlân - de Ierske Frijsteat - ûnôfhinklik fan it Britske keninkryk, hoewol’t it
oant 1948 noch wol lid fan de Commonwealth bleau. Yn 1949 waarden, mei it útroppen fan de
Republyk Ierlân, ek dy bannen trochsnien. Yn 1970 is Ierlân lid wurden fan de Europeeske
Ekonomyske Mienskip, wat no de Europeeske Uny is. Sûnt 1 jannewaris 2007 is it Iersk in
offisjele wurktaal fan de Europeeske Uny. 

Yn de lêste fyftich jier is Ierlân wakker moderniseard. It hat him ûntjûn fan in agrarysk lân,
dêr’t yn 1966 noch de lytse helte fan de ynwenners de kost yn de lânbou fertsjinne, ta in urbane
maatskippij, dêr’t noch 6,4 prosint yn de lânbou arbeidet. Fiifensechstich prosint fan de
ynwenners is te finen yn de stêd of de krite dêrom hinne. Yn 2002 wennen mear as in miljoen
fan de ynwenners yn de haadstêd Dublin. 

Der mei oannommen wurde dat sa’n 95 prosint fan de minsken it Ingelsk as earste taal hat,
wylst goed njoggen prosint fan de minsken it Iersk deistich brûkt. As de skoalbern lykwols fan
dat lêste persintaazje ôflutsen wurde, bliuwt mar 2,6 prosint fan de deistige brûkers fan it Iersk
oer.  Dy persintaazjes steane heaks op de grûnwetlike posysje fan de twa talen. Neffens de36

Grûnwet fan 1937 is it Iersk de earste offisjele en nasjonale taal, wylst it Ingelsk njonken it
Iersk erkend wurdt as de twadde offisjele taal. It Ingelsk hat as taal fan de Britse kolonisator yn
de rin fan de ieuen it Iersk op allerhanne gebieten ferdreaun, hoewol’t it nea om offisjeel belied
op dat punt gien hat. Dat betsjut dat it taalbelied yn de Ierske praktyk benammen om it behâld
en stypjen fan it Iersk giet.  37

Neffens de folkstelling fan 2006 definiearre 41 prosint fan de minsken (âlder as trije jier)
harsels as Iersk-praters. 485.000 minsken lieten witte it Iersk alle dagen yn it ûnderwiis te
brûken en 72.000 minsken seinen it Iersk alle dagen bûten it ûnderwiis te bruken.  38

It Iersk is in Keltyske taal, dy’t Iersk Gaelic en Erse neamd wurdt, is no benammen te finen yn
westlike distrikten fan de Republyk, de saneamde Gaeltacht, it Ierske wurd foar in Iersk
pratende krite, of better sein, in krite dêr’t de oerheid erkent dat it Iersk de dominante taal is,
c.q. de meast brûkte taal yn de thússituaasje.  De foarnaamste Gaeltacht-kriten binne Donegal,39

Mayo, Galway, Kerry en Cork. Feitlik is it Iersk Gaelic dochs foaral in regionale taal, mar

Robert B. Kaplan and Richard B. Baldaut Jr., Language Policy and Planning in the Baltic States,36

Ireland and Italy: Some Common Issues, in: Robert B. Kaplan and Richard B. Baldaut Jr.,

Language Planning and Policy in Europe, Vol 3, The Baltic States, Ireland and Italy, Multilingual

Matters Ltd., Clevedon, 2008, 11.

Ibidem .37

Http://www.cso.ie/census/census2006results/volume_9 38

Yn de Minister and Secretaries (Amendment) Act fan 1956 is de Gaeltacht -krite definieard.39
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formeel giet it om in offisjeel nasjonale taal. Yn dy betsjutting nimt it Iersk in net mei it
Baskysk, Frysk of Welsk te ferlykjen plak yn. Ierlân hat ek net it Europeesk Hânfest foar
regionale of minderheidstalen fan tapassing op it Iersk ferklearre. 

Yn de Gaeltacht prate twa fan de trije ynwenners it Iersk. Dat tal nimt yn de Gaeltacht ôf, mar
is heger as by it begjin fan de ûnôfhinklikens yn 1921.  Feitlik docht him op dat punt in40

oerienkomst mei it Frysk foar, dat, mei troch de migraasje, nei de fyftiger jierren fan de foarige
ieu op it plattelân ek ôfnommen is en krekt yn de stêd syn posysje fersterke hat.   41

5.3.2 Wet- en regeljouwing

Kêst 8 fan de Ierske Grûnwet stelt fêst dat it Iersk as nasjonale taal de earste offisjele taal is.42

Ierlân hat it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen net ûnderskreaun. Wol is it
Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden op 1 septimber 1999 foar
Ierlân fan krêft wurden. 

It Iersk wurdt fierders neamd yn de Ierske wetjouwing: de Wet offisjele talen fan 2003, de
ûnderwiiswet fan 1998, de Plannings- en Untwikkelingswet fan 2000 en de Omropwet fan 2001
en 2009.43

De earstneamde wet, dy oangeande de offisjele talen fan 2003 (Taalwet), formulearret as
konsiderâns: 

An act to promote the use of the Irish language for official purposes in the state; to
provide for the use of both official languages of the state in parliamentary proceedings,
in acts of the Oireachtas [it nasjonale parlemint], in the administration of justice, in
communicating with ot providing services to the public and in carrying out the work of
public bodies; to set out the duties of such bodies with repect to the official languages of
the state; and for those purposes, to provide for the establishment of Oifig Choimisinéir
na dTeangacha Oifigiúla and to define its functions; to provide for the publication by the
commissioner of certain information relevant to the purposes of this act; and to provide
for related matters (14 july 2003).

De Taalwet regelet yn it earste diel û.m. it meitsjen fan neier ûnder de wet fêst te stellen
oarderings, wylst it twadde diel û.m. it brûken fan de offisjele talen yn en troch de beide

Muiris Ó Laoire, The Language Planning Situation in Ireland, in:  Robert B. Kaplan and Richard40

B. Baldaut Jr., Language Planning and Policy in Europe, Vol 3, The Baltic States, Ireland and

Italy, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, 2008, 235.

P. H. van der Plank, Taalkaart fan Fryslân, yn: D. Gorter e.o., Taal yn Fryslân, Fryske Akademey,41

Ljouwert, 1984, 10. 

Kêst 8 fan de Ierske Grûnwet seit: ‘The Irish language as the national language is the first official42

language.’

Official Languages Act, Education Act, Planning and Development Act en Broadcasting Act,43

sjoch: Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, 20-Year Strategy for the Irish

Language 2010-2030 (Draft), [Dublin, 2009], 52.
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Keamers fan it Parlemint regelet. It tredde diel regelet de plichten fan en it brûken fan de
offisjele talen troch offisjele organen (public bodies). It fjirde part fan de wet stelt it Oifig
Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla yn. Dat Buro fan de Kommissaris foar de offisjele talen,
laat troch de ûnôfhinklike  An Coimisinéir Teanga (Taalkommissaris), dy’t beneamd wurdt
troch de Ierske presidint, op advys fan it regear, moat neffens kêst 24 fan de Taalwet:

* tafersjoch hâlde op it neilibjen fan de wet troch de ûnderskate publike organen en, rekken
hâldend mei it him takende foech, de nedige maatregels nimme sadat publike organen de
wet neilibje, 

* op eigen foarstap of op fersyk fan de minister of troch gehoar te jaan oan in klacht fan
immen oars, ûndersyk dwaan nei it falen fan in publyk orgaan as it om it folgjen fan de
wet giet, 

* de boargers ynformearje en riejaan of helpjaan as it giet om har rjochten ûnder de
Taalwet, 

* de publike ynstânsjes ynformearje, rie- of help jaan as it om har plichten ûnder de
Taalwet giet, en

* ûndersyk dwaan, op eigen foarstap of op fersyk fan de minister of troch gehoar te jaan
oan in klacht fan immen oars, om dúdlik te krijen of in bepaling yn gearhingjen mei de
status of it brûken fan in offisjele taal al of net folge wurdt.44

It foech fan de taalkommissaris is fêstlein yn kêst 22 fan de Taalwet. Dat kêst seit dat de
kommissaris binnen de doelen fan syn amt in elk, dy’t neffens de kommissaris ynljochtings hat
dy’t fan belang binne foar dy doelen, easkje kin foar him te ferskinen. Dat jildt lykwols net foar
ynformaasje dy’t te krijen hat mei de beslutfoarming en it wurk fan it regear of in
regearingskommisje, of in bewiis, dat ôfjûn is troch de siktaris-generaal en dat dúdlik makket
dat dy ynformaasje oertsjûgjend en beslissend is. Gjin oardering of wetsregel dy’t
kommunikaasje of ynformaasje ferbiedt of beheint, slút in persoan út om de hjirfoar bedoelde
ynformaasje oan de Taalkommissaris te jaan. Elk fan wa’t de Taalkommissaris ynformaasje
easket, falt ûnder deselde immunens en foarrjochten as in tsjûge foar it Heech Gerjochtshôf.
Immen dy’t wegeret oan de easken fan de Taalkommissaris te foldwaan of dat ûnfoldwaande
docht, kin in boete krije fan heechstens 2.000 euro of in healjier fêstsitten. Immen dy’t frege
wurdt foar de Taalkommissaris te ferskinen, kin in fergoeding krije foar makke kosten. It
ûndersyk fan de Taalkommissaris fynt net yn de iepenbierens plak. De wetjout njonken in tal
foarskriften foar in ûndersyk en hoe’t dêr fierders mei omgien wurdt, ek oan dat de
Taalkommissaris elk jier oan de ferantwurdlike minister en yn de twa offisjele talen ferslach fan
syn wurk docht.  Dat ferslach wurdt ek foarlein oan it Parlemint, boppedat kin de45

Taalkommissaris neffens eigen goedtinken de troch him gearstalde rapporten yn de
iepenbierens bringe.

De Taalwet regelet yn diel 5 fan de wet de taal  fan de plaknammen. Yn diel 6 wurde ta beslút
ferskate oangelegenheden regele, mei dêrûnder it amtnerskip fan de meiwurkers fan it Taalburo

http://www.coimisineir.ie/index.php?page=feidhmeanna_an_choimisineara_teanga&tid=9&lang=e44

nglish

Sûnt 2002 is de minister foar ‘Community, Rural and Gaeltacht Affairs’ as earste ferantwurdlik45

foar it Ierske taalbelied.
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en de mandatearring fan de Taalkommissaris. 

Wat oan it Ierske model opfalt is de gûvernemintele status, posysje en organisaasje fan
Taalburo en it haad fan dat buro, de Taalkommissaris. Yn beide gefallen giet it om in
publykrjochtlik orgaan, feitlik agintskip, dat him dwaande hâldt mei benammen it útfieren fan it
taalbelied yn it offisjele ferkear. Winliken hâldt it Taalburo him, njonken it útfieren fan in
ombudsfunksje, dwaande mei it neilibjen fan de wet. It doel fan dy wet is yn it foarste plak it
mooglik meitsjen fan in gruttere beskikberens en in hegere standert fan publike tsjinsten troch
gebrûk te meitsjen fan de Ierske taal. 

It binne yn it foarste plak de publike organen dy’t mei de Taalwet te krijen hawwe.  Dy moatte46

der foar soargje dat har skriftlike antwurden op yn it Iersk stelde korrespondinsje (post en e-
mail) ek yn it Iersk steld binne. Dy moatte der ek foar soargje dat beskate op it publyk rjochte
ynformaasje yn it Iersk of Iersk èn Ingelsk is. Ek allerhanne dokuminten, lykas jierferslaggen,
finansjele ferslaggen en beliedsplannen moatte yn it Iersk èn Ingelsk beskikber wêze. It
Parlemint is ferplichte om alle wetjouwing tagelyk yn it Iersk en Ingelsk út te jaan.
Rjochtbanken hawwe de plicht om de taal te brûken dy’t de oanbelangjende lju oanjûn hawwe
brûke te wollen. Oerheidsorganen moatte taalregelingen en -ôfspraken meitsje mei it
departemint fan Community, Rural and Gaeltacht Affairs, lykas dat dy organen ferplichte binne
op te arbeidzjen mei it Taalburo en de plicht hawwe om it Iersk te brûken op hân- en
paadwizers, buordsjes, ensafh.47

It foargeande jildt net foar private organisaasjes, útsein as sokke organisaasjes foar mear as
fyftich prosint ôfhinklik binne fan oerheidsfinansiering.  It selde jildt foar dy publike organen48

dy’t, nei’t de wet yn wurking kommen is, privatiseard wurde of binne.Op it stuit binne der sa’n
650 publike organisaasjes yn Ierlân dy’t ûnder de Taalwet falle.49

Wetjouwing oangeande it Iersk yn Ierlân

Grûnwet Wet offisjele talen

Underwiiswet

Plannings- en Untwikkelingswet

Omropwet

5.3.3 Beliedsproses

Dat binne û.m. de departeminten, lokale oerheden, de sûnenstsjinst, universiteiten en hbû’s, en46

steatsûndernimmings. 

Sjoch: Legislation Committee No. 5 National Assembly for Wales, LC5 (3)-08-09, paper 5, Annex,47

response from the Irish language Commissioner.

Dêrby giet it û.m. om de nutsfoarsjennings, lykas gas-, elektra-, ferfier- post- en wetterbedriuwen.48

Ek luchthavens en havenautoriteiten falle ûnder de wet. 

Sjoch: http://www.coimisineir.ie/index.php?page=comhlachtai_poiblai&lang=english&tid=1849
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De beliedstarieding oangeande it Iersk, respektivelik it Ingelsk yn Ierlân, is yn it foarste plak in
regearingsssaak. De minister fan Mienskip, Plattelân en Gaeltacht-oangelegenheden is de
heechste autoriteit dy’t ferantwurdlik foar it taalbelied is. It ministearje wol yn it foarste plak it
kulturele, ekonomyske en maatskiplike wolwêzen fan de Gaeltacht befoarderje, om’t soks as de
wichtichste grûnslach foar in libbene taal sjoen wurdt.  In twadde doel is it omkearen fan it50

efterútgean fan it Iersk as foarnaamste kommunikaasjemedium yn de Gaeltacht en yn it tredde
plak it útwreidzjen fan it brûken fan it Iersk yn de rest fan it lân. Feitlik hat it regear foar it earst
yn 1958 sjoen dat it weromrinnen fan it befolkingstal yn de Gaeltacht as gefolch fan de
ekonomyske omstannichheden, ien fan de foarnaamste oarsaken wie foar it achterútrinnen fan it
Iersk. Fan doe ôf hat taalbelied synonym mei ekonomysk belied west.  51

Yn de strategy foar it Iersk, sa’t it regear dy foar de kommende tweintich jier útset hat, wurde
trije aktoaren beneamd dy’t relevant binne foar it útfieren fan de strategy.  Dat is yn it foarste52

plak in komitee út it kabinet, foarsitten troch de minister-presidint (An Taoiseach) dat
ferantwurdlik is foar oersjoch en fuortgong fan it belied. Dat kabinetskomitee wurdt stipe troch
in groep hege amtners út ûnderskate departeminten. Fierders bliuwt de sintrale ferantwurdlikens
foar it Iersk yn hannen fan ien minister en departemint, yn de praktyk is dat it ministearje foar
Mienskip, Plattelâns- en Gaeltacht-oangelegenheden.  De planning en ymplemintaasje fan de53

Strategy wurdt laat troch in Strategy Ienheid binnen it departemint foar Mienskip c.a. It orgaan
dat ferantwurdlik foar de ymplemintaasje fan it belied is oant no ta de regionale Údarás na
Gaeltachta. Dat orgaan wurdt meikoarten reorganiseard ta in nij nasjonaal Iersk Taalagintskip
mei de namme Údarás na Gaeilge. Beskate plannen sille lykwols ûnder de direkte
ferantwurdlikens fan it departemint bliuwe.54

It Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla is it foarnaamste taalorgaan op nasjonaal nivo.
Feitlik giet it om in hege autoriteit, in agintskip, mei sawol in tafersjoch as in ombudsfunksje. It
buro telt, de taalkommissaris ynbegrepen, mei-elkoar njoggen minsken.  55

It ministearje arbeidet fierders op mei oare organisaasjes, yn it bysûnder An Foras Teanga en it
hjoeddeiske Údarás na Gaeltachta. De earste organisaasje, dy’t út twa agintskippen bestiet:
Foras na Gaeilge en  Tha Boord o Ulstèr-Scotch, waard yn it libben roppen troch de Britsk-
Ierske Oerienkomstwet fan 1999, dy’t it wetlik ramt biedt foar it oparbeidzjen tusken de trije

It ministearje is folslein lid fan it Network to Promote Linguistic Diversity.50

Muiris Ó Laoire, The Language Planning Situation in Ireland, in:  Robert B. Kaplan and Richard51

B. Baldaut Jr., Language Planning and Policy in Europe, Vol 3, The Baltic States, Ireland and

Italy, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, 2008, 235.

http://www.eamonocuiv.ie/en/news/press-releases/53-draft-of-the-20-year-strategy-for-the-irish-lan52

guage-20

Government of Ireland, 20-Year Strategy for the Irish Language 2010-2030 (Draft), [Dublin],53

2009, 60. 

Ibidem , 61.54

Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifiiúla, Financial Statements for the year ended 31 december55

2008, 5.
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foarnaamste Gaelic-pratende gebieten, dy yn Ierlân, Ulster en Skotlân.  Ofsjoen fan de56

bydragen út Ulster en Skotlân, luts de Republyk Ierlân yn 2008 sa’n 20 miljoen euro foar it
wurk fan An Foras Teanga út. Yn de strategy-plannen fan it regear bliuwt de organisaasje
warber yn it stypjen en opsetten fan taalynisjativen, statusplanning en it meitsjen fan
wurdboeken, it helpen en fersoargjen fan it Iersktalige ûnderwiis en yn it algemien it
befoarderjen fan it brûken fan it Iersk yn sawol it publike as private libben.57

Údarás na Gaeltachta is yn 1980 oprjochte as de opfolger fan Gaelterra Éirrean, en baseard op
in wet mei deselde namme. Údarás na Gaeltachta is -op it stuit noch- as regionale autoriteit
ferantwurdlik foar de ekonomyske, kulturele en sosjale ûntwikkeling fan de Gaeltacht. Op
kultureel mêd giet it benammen om it Iersk. De organisaasje stipet in breed ferskaat fan
aktiviteiten en ynisjativen. Dêrta wurdt der oparbeide mei persoanen, groepen en
ûndernimmings. Sa giet it om û.m. de foarskoalske foarsjennings dy’t it Iersk brûke, it
kursusoanbod yn it Iersk, ynisjativen om it Iersk yn de wurksfear te stypjen en lokale
taallearsintra.  Údarás na Gaeltachta telt in bestjoer fan tweintich minsken, ôfkomstich út58

ûnderskate fermiddens en hat achttjin minsken yn it -betelle- wurk. Nei de koartlyn troch it
regear útstelde reorgansaasje sil it nije agintskip Údarás na Gaeilge wetlik ferantwurdlik wurde
foar it Iersk yn it hiele lân. De nije organisaasje sil bestjoerd wurde troch in ried dy’t bestiet út
keazen fertsjintwurdigers en leden dy’t troch de minister beneamd wurde.  Dêrnjonken wurdt59

in advyskommisje, it Gaeltacht Advisory Committee, yn it libben roppen. Dy kommisje wurdt
gearstald út direkt keazen leden en in tal leden, de foarsitter ynbegrepen, dy’t troch de minister
beneamd wurde.  Dêrby sil it om it riejaan gean oer oangelegenheden yn relaasje ta de60

Gaeltacht.61

Údarás na Gaeilge wurdt dêrmei it sintrale orgaan yn it Ierske taalbelied, mei feitlik sawol
aginda- en beliedsfoarmjende taken, as beliedsútfiering en evaluaasje. Boppedat beheint it nije
orgaan him net ta allinne taalbelied, mar rjochtet it him ek op benammen de ekonomyske kant
fan it bestean.

Nije aktoaren Iersk

Presidint fan de Republyk Taalkommissaris/Buro offisjele talen

Kabinetskomitee An Foras Teanga

http://www.pobail.ie/en/IrishLanguage/AnForasTeanga/56

Government of Ireland, 20-Year Strategy for the Irish Language 2010-2030 (Draft), [Dublin],57

2009, 61.

http://www.udaras.ie/index.php/corporate_menu/what_we_do/109758

Government of Ireland, 20-Year Strategy for the Irish Language 2010-2030 (Draft), [Dublin],59

2009, 73.

Ynformaasje per email fan 19 maart 2010 jûn troch Brian Ó Cuiv, meiwurker fan Údarás na60

Gaeltachta.

Ibidem , 74.61

73



Minister fan Mienskip c.a. Údarás na Gaeilge

Gaeltacht Advisory Committee

fjild

5.3.4 Sinteraasje

It Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, oant no ta it foarnaamste taalorgaan op
nasjonaal nivo, frege yn it jier 2008 mei-elkoar sa’n 860.000 euro om it wurk dwaan te
kinnen.62

Údarás na Gaeltachta, it regionale plannings- en ûntwikkelingsorgaan foar de Gaeltacht kriget
it grutste part fan syn ynkomsten, yn it jier 2008 gie it om twatredde fan alle ynkomsten, fan de
nasjonale oerheid. De twad grutste ynkomsteboarne bestiet út maatregels op it mêd fan it wurk.
Mei-elkoar joech Údarás na Gaeltachta yn 2008 in bedrach fan goed 61 miljoen euro út, dêrfan
gie in lytse fiif miljoen euro direkt nei taal en kulturele aktiviteiten.  63

Foar An Foras Teanga wurdt it jild beskikber steld troch it departemint fan Mienskip c.a. en
autoriteiten yn Ulster. Op grûn fan in beskate ferdielingskaai wie it oanpart fan de Republyk
Ierlân yn 2002 mei-elkoar in bedrach fan goed 14 miljoen euro.64

Stipe foar it Iersk yn 2008 yn  €

Regear Republyk Ierlân: 20.000.000 Taalburo: 860.000

Údarás na Gaeltachta: 5.000.000

Foras Teanga: 14.000.000

fjild

5.4 Nederlân

It begjin fan it Nederlânske taalbelied is te finen yn 1594 doe’t de Steaten-Generaal it beslút
naam om Philips Marnix van Sint Aldegonde de opdracht ta it oersetten fan it Alde Testamint
te jaan.  Dat beslút betsjutte lykwols net it begjin fan in aktyf taalbelied. Dat soe feitlik min65

ofte mear it gefal wêze yn de tiid fan it Feriene Keninkryk fan de Nederlannen, doe’t Kening

Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifiiúla, Financial Statements for the year ended 31 december62

2008, 10.

Údarás na Gaeltachta,  Annual Report and Accounts 2008, ix.63

http://www.pobail.ie/en/IrishLanguage/AnForasTeanga/64

J. De Gier, Marnix van St. Aldegonde: Tolk der Bybeltaal: kerklied en kerk bij Marnix, Willem de65

Zwijgerstichting, Apeldoorn, 1998, 36.
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Willem I in aktive taalpolityk fierde.  Dat hat dêrnei amper noch it gefal west, oant de66

Europeeske yntegraasje yn de santiger en tachtiger jierren fan de foarige ieu soarge foar in nij
omtinken foar it plak en de takomst fan it Nederlânsk. Dat hat sawol it Ferdrach oangeande de
Nederlandse Taalunie oplevere, as in parlemintêre foarstap om ta in kêst yn de Grûnwet
oangeande it Nederlânsk te kommen.  Dat lêste soe him doe net wurde, mar it Europeeske ramt67

levere wol de ratifikaasje fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderhedstalen en it
Ramtferdrach oangeande nasjonale minderheden op. Beide binne benammen foar it Frysk fan
belang. En op it stuit binne der op ’e nij plannen ta in kêst yn de Grûnwet foar it Nederlânsk, en
ditkear ek it Frysk.  68

5.4.1 Taalsituaasje

Yn Nederlân, dat tsjintwurdich sa’n 16,5 miljoen ynwenners hat, komme hiel wat talen foar.69

Dat is yn it foarste plak it Nederlânsk dat as nasjonale taal yn syn offisjeel fêststelde ferzy en yn
syn ûnderskate dialekten, in superieure posysje ynnimt, sawol sjoen it tal deistige brûkers en as
memmetaal, lingua franca foar it grutste part fan de ynwenners yn it deistich ferkear, en as taal
fan bestjoer, rjochtspraak, ûnderwiis, kultuer, media, soarch en frije tiid.

Njonken it Nederlânsk moatte regionale (streek)talen as it Frysk, Limburchsk en Nedersaksysk
neamd wurde. Dy talen, binne lykas it Jiddysk en de Roma en Sinti-talen, erkend yn it ramt fan
it Europeesk Hânfest foar regionale talen of minderheidstalen. Dat binne allegearre talen dy’t
fanâlds yn beskate regio’s fan Nederlân praat wurde. It Frysk, dat de fierstgeande erkenning
ûnder it Hânfest krigen hat, telt sa’n 470.000 minsken yn Fryslân dy’t it Frysk neffens eigen
sizzen prate kinne.  Foar hiel Nederlân is it tal Fryskpraters alris op sa’n 650.000 minsken70

rûsd.  Foar it Nedersaksysk soe it mei-elkoar om goed twa miljoen minsken gean, dy’t dy taal71

prate kinne.72

Lykas alle Westerske steaten hat Nederlân, benammen nei de Twadde Wrâldkriich, de komst

A. de Jonghe, Taalpolitiek van Willem I in de Zuidelijke Nederlanden (1814-1830), Darthet, Sint-66

Andries-bij-Brugge, 1967, 23.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,67

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 125.

http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=12541468

Centraal Bureau voor de Statistiek, Demografische kerncijfers per gemeente, Centraal Bureau voor69

de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2009, 25.

Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Third periodical report presented to the Secretary70

General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter, The Hague, 2007,

89.

Piet Hemminga, In lytse ferliking fan it belied oangeande fjouwer taalgroepen: Sorben, Noard-71

Friezen, Sealter-Friezen en Westerlauwerske Friezen, yn: It Beaken, 1998, 60, 1, 45-46.

Henk Bloemhoff, Taaltelling Nedersaksisch, Sasland, Groningen, 2006 , 78. It tal lêzers fan it72 2

Nedersaksysk is heger as it tal minsken dat it Nedersaksysk prate kin: respektivelik 2.316.993 en

2.151.655. It tal lju dat it Nedersaksysk thús praat wurdt op 1.604.715 berekkene.
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fan tal fan nije ynwenners fan bûten it lân sels sjoen, dy’t talen meinommen hawwe dy’t fanâlds
net yn Nederlân brûkt waarden. De foarnaamste, dat wol sizze dy talen mei de measte brûkers,
binne it Turksk, Arabysk, Berbersk, Ingelsk en Hindi.  Oare, mar dochs hiel wat minder73

foarkommende talen, binne, yn ôfnimmend tal sprekkers, it Papiaments, Frânsk, Dútsk, Sranan
Tongo, Spaansk, Sjineesk en Koerdysk. Mei-elkoar waarden yn 2002 sa’n lytse hûndert talen
teld dy’t foar it grutste part earst de ôfrûne desennia nei Nederlân ta kommen binne. Ûnder de
23 gruttere talen binne sân talen te finen dy’t fanâlds praat wurde yn ien fan de steaten fan de
Europeeske Uny, de oare goed njoggentich talen hawwe benammen in Afrikaanske of
Aziatyske eftergrûn.    74

Yn de hiele wrâld telt it Nederlânsk sawat sa’n 22 miljoen praters dy’t yn tolve ferskillende
lannen te finen binne, neffens de Ethnologue fan SIL International.75

5.4.2 Wet-en regeljouwing

De lânstaal fan Nederlân, sa’t dy stal kriget yn bestjoer, rjochtspraak, kultuer, keunsten, media,
ûnderwiis, en it fierdere maatskiplik ferkear is, sûnder dat de Grûnwet dêr oant no ta in kêst
foar hat, offisjeel it Nederlânsk.  Dat de Grûnwet swijt oer de taal fan steat en lân, wol fansels76

net sizze dat yn de fierdere wetjouwing gjin omtinken foar dy taal bestiet. Boppedat kin slim
foarby gien wurde oan it feit dat de Grûnwet sels yn it Nederlânsk skreaun is.  De fierdere77

wetjouwing rekket bygelyks it ûnderwiis en de media, en ek as it om de taal sels giet,  yn it
bysûnder de stavering fan dy taal. Sa regele bygelyks de wet ‘voorschriften schrijfwijze
Nederlandse taal’ fan 14 febrewaris 1946 fyftich jier lang de stavering fan it Nederlânsk. En de
Algemene Wet Bestuursrecht fan 1996 skriuwt it taalgebrûk yn it offisjele ferkear foar. It
Boargerlik Wetboek skriuwt hiel wat kearen it brûken fan it Nederlânsk foar en yn it gefal fan
de wetjouwing op it mêd fan de rjochtspraak leit dat net oars. Ek it Frysk hat it regeljend
omtinken fan de ryksoerheid.

Dat it Frysk, benammen foar Fryslân en foarby geand oan it plak dat it Frysk earder ea hân hat,
yn de moderne tiid in beskate posysje yn de regeljouwing krigen hat, is feitlik noch mar sûnt

Guus Extra e.a., De andere talen van Nederland thuis en op school, Coutinho, Bussum, 2002, 52. 73

Guus Extra e.a., De andere talen van Nederland thuis en op school, Coutinho, Bussum, 2002, 53.74

http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size75

Oant no ta, want sa no en dan is der in foarstap om it Nederlânsk as offisjele taal yn de Grûnwet76

fêst te lizzen. Op 12 febrewaris 2010, in wike foardat it kabinet foel, liet de minister fan

Binnenlânske Saken witte dat de ministerried besluten hie om it Nederlânsk yn de Grûnwet fêst te

lizzen. Ek it Frysk kriget in bepaling yn de Grûnwet, dy’t de besteande wetlike posysje fan dy  taal

garandearret  (Sjoch: http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=125414). Wat de redaksje fan sa’n

kêst wêze moat is noch net dúdlik (Sjoch: Berthold van Maris, “Een voorwerp van zorg”, in: Onze

Taal, 2007, 9, 220-223.) Tweintich jier earder wie der in parlemintêre foarstap om it Nederlânsk

yn de Grûnwet fêst te lizzen. Dat soe it lykwols net helje (Sjoch: Piet Hemminga, Het beleid inzake

unieke regionale talen, Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 126-128).

Sjoch bygelyks de opfetting fan it Dútske Parlemint as it giet om de Dútsktalige Grûnwet fan dat77

lân  (Deutscher Bundestag, Schlussbericht der Enquete-Kommission ‘Kultur in Deutschland,

Drucksache 16/7000, 11 desimber 2007, 410).
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koart.  It earste resultaat op wetlik mêd, kin foar it  earst yn 1937 byskreaun wurde. Doe krige78

it Frysk, sûnder dat dy taal trouwens eksplisyt yn it oanbelangjende kêst neamd waard, in
beskieden plak yn kêst 2 fan de wet op it Leger Underwiis fan 1920.79

Dêr soe it net by bliuwe. Yn de rin fan de fyftiger jierren frege en krige it Frysk op ‘e nij polityk
omtinken. De Fryske ûnfrede mei it offisjeel net brûke kinnen fan it Frysk resultearre yn 1951
yn Kneppelfreed en dêrnei Haachsk omtinken foar de Fryske winsken.  It Kabinetsstânpunt fan80

9 desimber 1953 jout û.m. in regeling fan it Frysk yn it bestjoerlike ferkear. Yn 1955 en 1956
folge nije wetjouwing oangeande it Frysk yn respektivelik it ûnderwiis en rjochtsferkear.  81

It Nederlânske regear soe him earst ein sechstiger jierren op ‘e nij oer it Frysk bûge, doe’t it
beslút nommen waard ta it ynstellen fan de ynterdepartemintale kommisje Fryske taalpolityk,
dy’t yn 1970 mei in rapport nei bûten kaam, dat yn 1972 resultearre yn in Keamerbreed
oannommen moasje dy’t it regear útnoeget om ‘verdere mogelijkheden voor het Fries te
scheppen door op dat doel gerichte veranderingen in de onderwijswetgeving, en haar
(financiële) medewerking te blijven geven aan versterking van de geëigende Friese instituties
ten dienste van verschillende facetten van de Friese taal en cultuur.’ Dy útspraak fan de Twadde
Keamer wurdt breed sjoen as in earste erkennen fan it Frysk troch it Ryk.  En oars as de82

ynterdepartemintale kommisje yn it sin hie, soarge it Parlemint dêrnei foar in ferbetterjen fan it
plak fan it Frysk yn it ûnderwiis, mei’t yn 1974 de wet op it Leger Underwiis wizige waard en
dy taal mei yngong fan 1980 as ferplichte learfak yn it leger ûnderwiis yn Fryslân ynfierd
waard.

Yn 1996 kaam de oerheidssoarch foar respektivelik it Nederlânsk en Frysk by-elkoar as de
Algemiene Wet Bestjoersrjocht wizige wurdt. Dy wet regelet yn de kêsten 2:6 oant en mei 2:12
it taalgebrûk yn it bestjoerlik ferkear. Kêst 2:6 seit yn it earste lid dat bestjoersorganen en de
ûnder har fallende persoanen de Nederlânske taal brûke, útsein as by wetlik foarskrift oars
fêstlein is. Dat bart dêrnei yn it earste lid fan kêst 2:7 dat seit dat elk de Fryske taal brûke kin yn
it ferkear mei bestjoersorganen, foar safier’t dy yn Fryslân fêstige binne. De fierdere kêsten
geane dêrnei oer it mûnling en skriftlik en ûnder hokker betingsten brûke kinnen fan it Frysk.  83

It tredde troch it departemint fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes oan de Ried fan

Oebele Vries, “Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal”, Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden,78

1993.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,79

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 175-177.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,80

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 177-181.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,81

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 181-182.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,82

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 184.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk2/geldigheidsdatum_06-04-201083
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Europa útbrochte rapport oangeande it tapassen fan it Hânfest foar regionale of
minderheidstalen neamt, foar de jierren 1937 oant en mei 2006, seisenfjirtich ûnderskate
wetten, keninklike besluten en regelingen dy’t it Ryk yn dy santich jier oangeande it Frysk
ympleminteard hat, dêrfan belangje 22 it Frysk yn it ûnderwiis oan.  It selde rapport makket84

dúdlik dat it provinsjaal bestjoer fan Fryslân fan 1969 oant en mei 2007 mei-elkoar sechstjin
ûnderskate (subsydzje-)regelingen en besluten dy’t direkt of indirekt foar de Fryske taal fan
belang  binne, ynfierd hat. Ienentweintich fan de mei-elkoar 31 Fryske gemeenten hawwe sûnt
1996, it jier fan de Algemiene Wet Bestjoersrjocht, in oardering en/of in beliedsplan oangeande
it brûken fan it Frysk yn it skriftlik ferkear oannommen.85

It Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen is op 2 maaie 1996 troch Nederlân, as
fjirde fan de ûnderwilens 24 steaten dy’t dat dien hawwe, ratifiseard en dêrop op 1 maart 1998
fan krêft wurden, foar it Frysk dat ûnder part III fan it Hânfest brocht is, en foar it
Leechsaksysk, Limburchsk, Jiddysk en de Sinti en Romani-talen dy’t foar diel II fan it Hânfest
neamd wurde. 

De Friezen yn Nederlân binne fierders mei yngong fan 1 juny 2005 ûnder de wurking fan it
Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonale minderheden brocht, nei’t Nederlân dy
konvinsje al op1 febrewaris 1995 ûndertekene hie. It is yn de skiednis fan it Keninkryk de
earste kear dat de nasjonale oerheid de Friezen as minderheid erkend hat. Dat erkennen hat
lykwols net ta nij belied en/of wetjouwing laat.86

Wetjouwing dy’t fan belang is as it oer taal, sawol it Nederlânsk as it Frysk, giet, belanget
njonken it bestjoerlik en rjochtsferkear, benammen it primêr, fuortset, heger en folwoeksene-
ûnderwiis oan. Ek de regeljouwing oangeande de media moat neamd wurde.

Sa’t al opmurken waard hat it Keninkryk fan de Nederlannen, oars as bygelyks België,
Frankryk, Kanada of Switserlân, mar krektlyk as bygelyks Dútslân, Itaalje of de Feriene
Steaten, gjin Grûnwetskêst oer de taal. Dat wol trouwens net sizze dat ek yn dy lannen sûnder
in kêst yn de Grûnwet oer de lânstaal of -talen, gjin wetjouwing oangeande it brûken fan de taal
bestiet!

Dat Nederlân oant no ta gjin Grûnwetskêst oangeande de taal hat, nimt net wei dat Nederlân  op
9 septimber 1980 wol in Ferdrach mei it Keninkryk België sluten hat oangeande de
Nederlandse Taalunie, dy’t neffens kêst trije fan it ferdrach ta doel hat:

* de mienskiplike ûntwikkeling fan it Nederlânsk,
* it mienskiplik befoarderjen fan de kennis en it ferantwurde brûken fan it Nederlânsk,

Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Third periodical report presented to the Secretary84

General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter, The Hague, 2007,

308-314. 

http://www.gemeentenenfrysk.nl/content.php?PageId=13385

Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Report submitted by the Netherlands pursuant to86

Article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities,

Strasbourg, 2008, 5. 
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* it mienskiplik befoarderjen fan de Nederlânske literatuer, en
* it mienskiplik befoarderjen fan de stúdzje en it fersprieden fan de Nederlânske taal en

literatuer yn it bûtenlân.  87

Kêst 2 fan it Ferdrach oangeande de Taalunie seit dat, de by it Ferdrach realisearre mienskiplike
ynstelling, de Nederlandse Taalunie, de yntegraasje fan Nederlân en de Nederlânske mienskip
yn België op it gebiet fan it Nederlânsk en de literatuer yn de meast wide betsjutting ta doel hat.
Ta it lêste hearre de taal en literatuer as ûnderwerp fan wittenskip, de literatuer as foarm fan
keunst, de taal as kommunikaasjemiddel fan de wittenskippen, de taal as medium fan de
literatuer en, mear yn it algemien, de taal as ynstrumint fan it maatskiplike ferkear.88

It ta stân kommen fan de Taalunie is it ferwerklikjen fan benammen in Belgyske dream neamd.
De ienheid fan de Nederlânske taal dy’t sa lang as gefolch fan de steatkundige skieding bedrige
waard, soe definityf realiseard wurde.  De deistige praktyk soe lykwols al gau oars útwize. Dat89

komt om’t sawol Flaanderen as Nederlân op taalmêd faak hiel ferskillend tinke en dogge.90

Eardere ambysjes fan oparbeidzjen, koördinaasje en yn elkoar opgean fan oant dan ôfsûnderlik
besteande organisaasjes, ynstellings en regelingen binne werom brocht ta in heechstens op
elkoar ôfstimmen fan Flaamske en Nederlânske beliedsmiddels.  Der soe sels, as werom sjoen91

wurdt op tritich jier Taalunie, praat wurde kinne fan in trochgeand oefenjen yn beskiedenens,
realisme en profesjonalisearring.  Of, sa’t de Taalunie sels opmerkt, soe it Ferdrach hjoed-de-92

dei sluten wurde, dan soe it wurd ‘yntegraasje’ wierskynlik net wer brûkt wurde. It hjoeddeiske
belied nimt de taalferskillen yn de trije lannen as in fêststeand feit oan.  Dy ferskillen binne sa93

grut dat it Nederlânsk yn respektivelik Flaanderen, Nederlân en ek Suriname, te folle útelkoar
rint om noch ta in ienheid smeid wurde te kinnen. In foarbyld fan dy ferskillen is de rjochtstaal,
dy’t, bûn oan it eigen rjochtssysteem, hiel ferskillend is. Net allinne tusken België en Nederlân,
mar ek  yn respektivelik Aruba, België, Nederlân, Nederlânske Antillen en België. Dochs giet it
alle kearen om it Nederlânsk.94

Nettsjinsteande dat de Taalunie net earlik wurden is wat it oarspronklik doel wie, hat de

http://taalunieversum.org/taalunie/verdrag_inzake_de_nederlandse_taalunie/87

http://taalunieversum.org/taalunie/verdrag_inzake_de_nederlandse_taalunie/88

Reinier Salverda, De Nederlandse Taalunie, in: Jo Tollebeek & Henk te Velde (red.), Het89

geheugen van de Lage Landen, Ons Erfdeel, Rekkem, 2009, 93.

Reinier Salverda, De Nederlandse Taalunie, in: Jo Tollebeek & Henk te Velde (red.), Het90

geheugen van de Lage Landen, Ons Erfdeel, Rekkem, 2009, 94-95.

Gerard Nijboer, Het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie voorbij, in: Boekmancahier, 8, 29,91

1996, 340-341.

Reinier Salverda, De Nederlandse Taalunie, in: Jo Tollebeek & Henk te Velde (red.), Het92

geheugen van de Lage Landen, Ons Erfdeel, Rekkem, 2009, 97.

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,93

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 7.

Gerard-René de Groot, Taal en wetgeving, in: RegelMaat, 1996, 4, 155.94
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Republyk Suriname har op grûn fan in ein 2003 sluten assosjaasje-oerienkomst by de
Nederlandse Taalunie oansluten. Neffens kêst 2.4 fan de assosjaasje-oerienkomst is it
oparbeidzjen rjochte op it ûnderstypjen fan de ynwenners fan Suriname by it brûken fan it
Nederlânsk, de ûntwikkeling fan ûnderwiis yn en fan it Nederlânsk en it befoarderjen fan de
Nederlânsktalige literatuer.95

Wetjouwing oangeande it Nederlânsk en Frysk

Ferdrach oangeande Nederlânske Taaluny Boargerlik Wetboek, Algemene Wet
Bestuursrecht c.a.

Hânfest regionale of minderheidstalen Underwiiswetten 

Ramtferdrach nasjonale minderheden Mediawet

5.4.3 Beliedsproses

Yn it koalysje-akkoart dat de grûnslach foarme foar it kabinet dat op 22 febrewaris 2007 mei
syn wurk úteinsette en dêr’t op 20 febrewaris 2010 in ein oan kaam, hawwe de trije
koalysjepartijen CDA, CU en PvdA, ôfpraat: ‘De overheid bevordert het eenvoudig en
zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal en legt
daartoe het Nederlands vast in de Grondwet, onverminderd de wettelijke erkenning van (het
gebruik van) de Friese taal.  Trije jier nei de begjindatum fan dat kabinet Balkenende IV, en in96

wike foardat it kabinet demisjonêr waard, naam de ministerried it beslút om de proseduere útein
te setten dy’t liede moat ta (in) kêst(en) oangeande it Nederlânsk en Frysk yn de Grûnwet.97

Yn it beliedsproses oangeande de Nederlânske taal is de Nederlandse Taalunie de wichtichste
aktor. De mêden dêr’t de Taalunie op arbeidet binne it Nederlânsk sels, it Nederlânsk yn
digitale tapassings, it ûnderwiis yn en fan it Nederlânsk, literatuer en lêsbefoardering en it plak
fan it Nederlânsk yn Europa en fierder yn de wrâld. De Taalunie hat in agindafoarmende,
beliedstariedende en diels ek in beliedsútfierende funksje. De wurking fan de Nederlandse
Taalunie is nei tweintich jier krewaerjen troch in dêrta spesjaal troch it ‘Komitee fan Ministers’
ynstelde evaluaasjekommisje evalueard.  98

Njonken it ‘Komitee fan Ministers’ hat de Taalunie noch trije organen: de ‘Interparlementêre
Kommisje’, de ‘Ried foar de Nederlânske Taal en Letteren’ en it ‘Algemien Sekretariaat’.  Dy99

lêste riedt it belied ta en fiert it út. Dêrta wurdt oparbeide mei saakkundigen en kommisjes út it
fjild. 

http://taalunieversum.org/taalunie/associatieovereenkomst/95

Coalitieakkoord van 7 februari 2007 tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en96

ChristenUnie, 38.

http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=12541497

Nederlandse Taalunie, Zorg voor de taal, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, 5. 98

http://taalunieversum.org/taalunie/verdrag_inzake_de_nederlandse_taalunie/#org99
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It ‘Komitee fan Ministers’ wurdt beskreaun yn de kêsten 7, 8 en 9 fan it Ferdrach. It bestiet út
op syn minst twa Belgyske en twa Nederlânske leden fan de oanbelangjende regearingen, by
foarkar dy ministers dy’t ferantwurdlik binne foar ûnderwiis en kultuer.  It ‘Komitee’ is it100

beliedsbepalende orgaan fan de Taalunie, dat foar alle saken dy’t it Ferdrach oanbelangje, it
advys fan de ‘Ried foar de Nederlânske Taal en Letteren’ ynwint.

De kêsten 10 en 11 fan it Ferdrach neame de ‘Ynterparlementêre Kommisje’ dy’t har dwaande
hâlde kin mei alle saken dy’t mei de Taalunie gearhingje. De ‘Kommisje’ kin har ta it ‘Komitee
fan Ministers’ rjochtsje. De ‘Kommisje’ hat op syn minst fjirtjin leden, dêr’t de helte fan út
Flaanderen komt en de oare helte út it Nederlânske parlemint. Feitlik hat de ‘Ynterparlemintêre
Kommisje’ it tafersjoch op de wurking fan de Taalunie. 

De ‘Ried foar de Nederlânske Taal en Letteren’ (kêsten 12 en 13)  is feitlik it ynhâldlik brein
fan de Taalunie en bestiet út tolve saakkundigen dêr’t de helte fan út Flaanderen en de oare
helte fan út Nederlân komt. De leden kinne heechstens fiif jier lid fan de ‘Ried’ wêze. It
‘Komitee fan Ministers’ kin allinne beslute nei it advys fan de ‘Ried’ ynwûn te hawwen. De
‘Ried’ bestiet út saakkundigen op it mêd fan it Nederlânsk dy’t op persoanlike titel in sit yn de
‘Ried’ hawwe en dy’t beliedsmjittich bydrage kinne oan de doelen fan de Taalunie.  De ‘Ried’101

hat it rjocht om kommisjes yn te stellen. Dêrûnder binne permaninte kommisjes foar
respektivelik Suriname en de stavering. Fansels kin de ‘Ried’ ek in ynsidinteel berop dwaan op
beskate saakkundigens dy’t net yn de ‘Ried’ fertsjintwurdige is.  Foarbylden fan advizen fan de
‘Ried’ binne û.m. te finen yn rie oer in yn te stellen priis foar de Nederlânske taal, de
ynternasjonale neerlandistyk, it belied op it mêd fan de letteren en it taalbelied yn Europeesk
perspektyf.

Oangeande de ûnderskate organisaasjes, ynstellings en ynstituten dy’t yn it fjild fan taal en
letteren arbeidzje, hat de Ried in koördinearjende taak te ferfoljen.  

Sân jier ferlyn hat de ‘Ried foar de Nederlânske  Taal en Letteren’ dúdlik makke dat regionale
taalfarianten net folle fan de Taalunie hoege te ferwachtsjen, yn alle gefallen: ‘geen erkenning
van regionale taalvariëteiten van het Nederlands krachtens het Europees Handvest’.102

Yn syn mearjierrebeliedsplan 2008-2012 formulearret de Taalunie syn taak as it fersterkjen fan
de posysje fan it Nederlânsk, troch:

* it Nederlânsk te behâlden en te fersterkjen as taal dy’t brûkt wurde kin yn alle domeinen
en situaasjes; 

* it wurdearjen te ferheegjen troch it feit dat taal in sosjale en kulturele identiteit jout en

Sûnt de sektor kultuer ta it ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip heart,100

fertsjintwurdigje de minister en ien fan de steatssiktarissen fan dat departemint it Nederlânske

regear yn it Komitee fan Ministers. 

http://taalunieversum.org/taalunie/statuten_van_de_raad_voor_de_nederlandse_taal_en_letteren/101

Roeland van Hout, Het Europees Handvest en het Limburgs: het politieke en het taalkundige102

discours, in: Henk Bloemhoff & Piet Hemminga (red.) Streektaal en duurzaamheid, Stichting

Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop/Oldeberkoop, 2007, 33. 
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sadwaande it wurdearjen foar it Nederlânsk as binend elemint tusken en binnen de
Nederlânske, Flaamske en Surinaamske mienskip tanimme te litten, en

* it erkennen te stypjen fan it Nederlânsk as samling fan geografyske, sosjale, kulturele en
etnyske fariëteiten.103

  
Earder wienen it ûnderwiis en de taal en letteren de ynfalshoeke foar it wurkgebiet fan de
Taalunie. Tsjintwurdich rjochtet de Taalunie him foaral op it brûken en de brûkers fan it
Nederlânsk. De fraach wat de Taalunie foar beskate groepen fan taalbrûkers dwaan kin, stiet
folle mear as earder sintraal yn de oanpak. Dêrnjonken wurdt prioriteit jûn oan de ynhâld, en
dêrmei wurdt doeld op de ûntwikkeling fan taal- en spraaktechnology, it byhâlden en neigean
fan de posysje fan de taal (taalmonitor), it taalûnderwiisûndersyk, de praktyk fan it
taalûnderwiis, de digitalisearre tekstbestannen en sekundêre literatuer en ynformaasje oer
literatuer en it ûndersyk fan de neerlandistyk yn binnen- en bûtenlân.104

It wurk fan de Nederlandse Taalunie bestiet út:

* korpusplanning as it giet om taal- en spraaktechnology, stavering, spraakkeunst,
terminology, taaladvys en taalsoarch;   105

* letterenbelied, dat, yn oanfolling op it nasjonale letterenbeleid,  foaral rjochte is op
skriuwers, oersetters en útjouwers. De Taalunie hat û.m.inkelde prizen ynsteld en stipet it
wurk fan organisaasjes lykas de ‘Stichting Lezen’ en it ‘Nederlands Letterenfonds’;106

* ûnderwiis as it giet om in bydrage te leverjen oan it ûntwikkeljen fan it hiele ûnderwiis
fan in mienskiplik Nederlânsk-Flaamsk-Surinaamske perspektyf út. Dêrta stipet de
Taalunie dosinten, oplieders, beliedsmakkers en makkers fan ûnderwiismaterialen om
mei-elkoar beskate tema’s út te djipjen en ta produkten te kommen.  De Taalunie hat107

trije platfoarms - it ‘Platform Onderwijs Nederlands’, it ‘Platform Volwassenenonderwijs
NT2' en it ‘Platform Onderwijs Suriname’ - oprjochte, dy’t it algemien sekretariaat
riejouwe op it oanbelangjend mêd;108

* ûnderwiis Nederlânsk bûten it taalgebiet. De Taalunie hat de noed foar de universitêre

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, meerjarenbeleidsplan 2008-2012,103

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 11.

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,104

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 12-13.

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,105

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 16.

It Nederlands Letterenfonds is per 1 jannewaris 2010 de fuortsetting fan earder twa organisaasjes,106

te witten it Literair Produksje- en Vertalingenfonds en it Fonds voor de Letteren..

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,107

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 29.

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,108

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 30.
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neerlandistyk yn it bûtenlân.  Universitêre dosinten wurde stipe en de kwaliteit fan109

bygelyks it Nederlânske reguliere ûnderwiis en dat foar folwoeksenen yn Nedersaksen,
Noard-Frankryk, Noardrijnlân-Westfalen en Wallonië wurdt befoardere. Boppedat wurde
kursussen Nederlânsk extra muros stipe;

* posysje fan it Nederlânsk yn Europa. De Taalunie hat earder de foarstap nommen ta it
oprjochtsjen fan de ‘Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen’ om it mei-elkoar
te hawwen oer it risiko fan domein- en funksjeferlies foar de eigen taal. Boppedat giet it
om it jaan fan ynformaasje oer it brûken fan it Nederlânsk yn Europa.   110

De evaluaasje fan de Nederlandse Taalunie, sa’t dy yn 2003 dien is, hat ek sjoen nei de
organisaasje c.q. de fjouwer organen fan de Taalunie. Oangeande it ‘Komitee fan Ministers’ is
opmurken dat it funksjonearjen better kin. Dat hat sawol te krijen mei it net oanwêzich wêzen
fan leden, de hurde wikseling fan de gearstalling, it bestean fan in ynformeel foaroerlis en de
tarieding troch it sekretariaat. It stribjen om foaral op haadlinen oan te stjoeren is yn de praktyk
noch net sa ienfâldich, sa hat bliken dien.   Feitlik lit it sjen dat hoewol’t in beliedsûnderwerp111

ta it takepakket fan de heechste autoriteit heart, it dêrmei noch net it omtinken kriget dat it
mooglik fertsjinnet.  Fierders kin de transparânsje fan de beslútfoarming better en boppedat is112

it blykber net altiten like dúdlik dat de leden fan it ‘Komitee fan Ministers’ yn dat ‘Komitee’ as
fertsjintwurdiger fan har regear en as minister fan de Nederlandse Taalunie fungearje moatte.  113

Oangeande de ‘Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren’ merkt de evaluaasjekommisje op
dat dy yn in tiidrek fan seis jier tweintich advizen útbrocht hat. De helte dêrfan wie op fersyk,
de oare helte op eigen manneboet. De helte fan de frege advizen gie oer de formele eigen
beslútfoarming, lykas jierplan, mearjierrebeliedsplan, ensafh. De wurkwize fan de ‘Ried’ is yn
de rin fan de jierren evolueard. De relatyf lytse ‘Ried’, tolve leden, dy’t boppedat net faker as
sa’n fjouwer kear jiers gearkomme, wurket mei it each op de ekspertize bûten de Ried, mei
mingde wurkgroepen, dy besteane út Riedsleden en eksterne saakkundigen. Dy wurkgroepen
riede de advizen ta. Dy oanpak wurdt troch de ‘Ried’ sels effektyf achte. De relative autonomy
fan de ‘Ried’ betsjut ek dat de advysaginda net altiten lykop rint mei de politike aginda, fan
gefolgen dat de oerheid besluten nimt sûnder dat de saakkundigens fan de ‘Ried’ brûkt is.  114

Sa’n 230 ynstellings yn mei-elkoar 43 lannen biede in universitêre stúdzje Nederlânsk oan (Sjoch:109

Nederlandse Taalunie, Zorg voor de taal, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, 15.) 

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,110

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 41-42.

Nederlandse Taalunie, Zorg voor de taal, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, 27-28. 111

De âld-minister fan Bûtenlânske Saken fan Dútslân, Hans-Dietrich Genscher, merkt oer it112

promovearjen fan in beliedskwestje ta ‘Chefsache’ net sûnder rjocht op dat dêr foaral

‘Problemferne bei Entscheidungsprozessen und verzögerte Entscheidungen durch den sogenannten

Flaschenhalseffekt’ mei holpen wurde. Om noch ta te heakjen: ‘Außerdem lag der größere

Sachverstand bei den zuständigen Behörden.’ (Sjoch: Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen,

Goldmann, München, 1997, 198-199).

Nederlandse Taalunie, Zorg voor de taal, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, 32 en 35.113

Nederlandse Taalunie, Zorg voor de taal, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, 29.114
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It wurkjen fan de ynterparlemintêre kommisje soe ferbettere wurde kinne, sa wie it oardiel yn
2004, troch foaral de ynformaasjefoarsjenning nei de respektivelike nasjonale parleminten te
ferbetterjen. 115

Aktoaren Nederlânske taal

Regear België Nederlandse Taalunie

Komitee fan Ministers

Regear Nederlân Ynterparlemintêre Kommisje

Ried foar de Nederlânske taal en Letteren

[Regear Suriname] Algemien Sekretariaat

Wurkgroepen/Platfoarms

5.4.4 Sinteraasje

De ‘Nederlandse Taalunie’ hat foar de jierren 2010-2012 in eksploitaasje fan in goed tsien
miljoen euro jiers. Dat hat yn earder jierren mear west. Yn 2007 gie it om goed 11,5 miljoen
euro, en yn 2008 en 2009 gie it om sawat 12,5 miljoen euro.  Dat it minder is hat net te krijen116

mei in legere bydrage fan België of Nederlân, mar mei in werom rinnen fan de post ‘oare
ynkomsten’. Nederlân betellet jiers in bedrach fan 6.128.000 euro en Flaanderen draacht in
bedrach fan 3.333.000 euro by.  

Oan de kant fan de útjeften freget in sekretariaat in bedrach fan 997.000 euro, wylst der in
bedrach fan in lytse acht miljoen euro beskikber is foar it wurkfjild. 

Stipe foar it Nederlânsk (Nederlandse Taalunie) yn 2010 yn €

Nederlânsk regear 6.128.000 Apparaat en personiel 219.1000

Flaamsk regear 3.333.000 Yn- en eksterne
fertsjintwurdiging

200.000

Surinaamsk regear PM Taal 2.405.000

Letteren en lêzen 1.567.000

Royalties 50.000 Underwiis yn it taalgebiet 313.000

Underwiis bûten it
taalgebiet

3.269.000

Oare ynkomsten 660.000 Europa 40.000

Nederlandse Taalunie, Zorg voor de taal, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, 32.115

Nederlandse Taalunie, Nederlands zonder drempels, Meerjarenbeleidsplan 2008-2012,116

Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007, 54.
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Kommunikaasje 245.000

5.5 Konklúzje

De hjir besprutsen fjouwer beliedssituaasjes, allegearre anneks mei in nasjonale taal, stimme,
mei útsûndering fan dy fan it Dútsk yn België, oerien as it giet om it hawwen fan in orgaan dat
yn it bysûnder op it taalbelied rjochte is. Yn it gefal fan it Sweedsk yn Finlân en it Iersk yn
Ierlân is de oanbelangjende taal as nasjonale taal yn de Grûnwet fêstlein. Fierders wurdt de taal
regele yn organike wetjouwing. Yn it gefal fan Nederlân misse sokke regelings oant no ta,
hoewol’t it foarnimmen ta in kêst yn de Grûnwet oangeande it Nederlânsk en Frysk yn
Nederlân ûnderwilens wol útsprutsen is.

De trije beskreaune organen foar it taalmanagement binne hiel ferskillend. 
Yn Finlân giet it om de by wet ynstelde ‘Sweedske Assemblee fan Finlân’, dy’t benammen, wat
earder in arenafunksje neamd is, ferfollet.  Dêrnjonken spilet de op grûn fan in regearingsbeslút
ynstelde -technysk-spesjalistyske- ‘Advysried oangeande Taalsaken’ in agindafoarmjende,
beliedsfoarmjende en beliedsevaluearjende rol yn it beliedsproses. 
Yn Ierlân is of better sein wurdt it agintskip Údarás na Gaeltachta de sintrale aktor yn it
beliedsproses, mei aginda- en beliedsfoarmjende taken, beliedsútfierende en evaluearjende
taken. It oanbelangjende orgaan kin sketst wurde as in mingfoarm fan arena- en technysk-
spesjalistyske funksjes. Dêrnjonken moat de wetlik ynstelde Taalkommissaris neamd wurde,
dy’t benammen rjochte is op it neilibjen fan de taalwetjouwing en it ferfoljen fan in
ombudsfunksje yn de rjochting fan sawol oerheidsorganen as boargers.
De Nederlandse Taalunie is in by ferdrach ynsteld yntergûverneminteel orgaan, dat beskreaun
wurde kin as in technysk-spesjalistysk fermidden dat foaral rjochte is op de korpusplanning.
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6 Beliedsproses yn seis Europeeske lannen oangeande unike regionale

talen 

Yn dit haadstik wurdt yngien op de taalsituaasje, wet- en regeljouwing, it beliedsproses en de
sinteraasje oangeande ien of ferskate minderheids- of regionale talen yn respektivelik Dútslân,
it Feriene Keninkryk, trije fan de Skandinaafske lannen en Spanje.

6.1 Dútslân

De Bûnsrepublyk Dútslân telt njonken oare minderheidstalen, twa unike regionale talen: it
Frysk en Sorbysk. Dútslân hat steatkundich in federale opset dy’t it foech foar bygelyks taal en
ûnderwiis by de dielsteaten leit. Dútslân hat gjin Grûnwetskêst oangeande de taal fan it lân.1

Wol is yn de oarin ta de aktuele CDU-FDP-regearkoalysje oer it opnimmen fan sa’n kêst yn de
Grûnwet troch de twa partijen praat.  Mar dat is net yn de koalysje-oerienkomst kommen. Dat2

de Grûnwet trouwens yn it Dútsk skreaun is, seit fansels ek wat.  Dútslân hat boppedat wol3

wetten dy’t it brûken fan it Dútsk yn beskate gefallen foarskriuwe. Sa seit par. 23, lid 1 fan it
Verwaltungsverfahrensgesetz: ‘Die Amtssprache ist deutsch.’ Ek foar de rjochtbank is it Dútsk
de amtstaal.

De Bûnsrepublyk Dútslân hat in federale steatsfoarm en dat betsjut dat de noed en soarch foar
de unike regionale talen foar de dielsteaten, de Länder, opkomme. Nimt net wei dat de
Bûnsrepublyk yn 1992 it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen (Ets.148)
tekene en seis jier letter ratifiseard hat.  Op 1 jannewaris 1999 is it Hânfest foar Dútslân yn4

wurking kommen. Yn 1995 hat de Bûnsrepublyk Dútslân it Ramtferdrach oangeande it
beskermjen fan nasjonele minderheden (Ets. 157) fan de Ried fan Europa tekene en twa jier
letter ratifiseard.   It ramtferdrach is yn 1998 yn wurking kommen en jildt yn Dútslân foar 5

û. m. de Friezen en Sorben.6

6.1.1 Sleeswyk-Holstein

6.1.1.1 Taalsituaasje

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html1

Der Spiegel, 8 oktober 2009.2

Deutscher Bundestag, Schlussbericht der Enquete-Kommission ‘Kultur in Deutschland’,3

Drucksache 16/7000, 11 desimber 2007, 410.

Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen is in oersetting fan de offisjele namme4

‘European Charter for Regional or Minority Languages’. De offisjele Nederlânske oersetting is:

‘Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden’ (Trb., 1993, 199). De

Bûnsrepublyk Dútslân hat ûnderwilens trijeris, te witten yn 2000, 2004 en 2007, in rapport op grûn

fan kêst 15, earste lid, fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen útbrocht. 

De offisjele Nederlânsktalige namme fan it Ramtferdrach is Kaderverdrag inzake de bescherming5

van nationale minderheden.

Sjoch: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp#Germany6
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It Frysk yn Dútslân ken hjoed-de-dei twa farianten: it Sealter- en it Noardfrysk. It Sealterfrysk
wurdt troch sa’n lytse 2.000 minsken yn de gemeente Sealterlân brûkt. Dy gemeente telt mei-
elkoar sa’n 13.000 ynwenners en is te finen yn it distrikt Cloppenburg yn de dielsteat
Nedersaksen.  7

Yn it distrikt Noardfryslân yn de dielsteat Sleeswyk-Holstein wurdt it Noardfrysk yn twa
dialektgroepen mei resp. seis en trije dialekten brûkt. Dy seis binne te finen op de fêste wâl en
de Halligen en de oare trije wurde praat op respektivelik de eilannen Sylt, Föhr/Amrum en
Helgolân. Trije fan dy njoggen dialekten wurde elk troch noch gjin 150 minsken praat. Mei-
elkoar wurdt it tal Fryskpraters yn Noardfryslân op sa’n 10.000 minsken rûsd, wylst it distrikt
mei-elkoar sa’n goed 165.000 ynwenners telt.  Dat betsjut dat it tal Fryskpraters sa likernôch8

fiif à seis prosint fan de befolking útmakket. Betroubere en aktuele taalsosjologyske sifers
oangeande it brûken fan it Noardfrysk misse lykwols. Bûten Noardfryslân soenen ek nochris
sa’n tweintichtûzen lju it Noardfrysk ferstean kinne.9

6.1.1.2 Wet- en regeljouwing

De dielsteat Nedersaksen hat yn syn Grûnwet, de Verfassung, gjin kêst oangeande de taal yn it
algemien of it Sealterfrysk yn it bysûnder. Yn it ramt fan it Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen hat Nedersaksen in tal kêsten op it Sealterfrysk fan tapassing ferklearre.  10

De skiednis fan it minderhedebelied yn de dielsteat Sleeswyk-Holstein, dat wol sizze it belied
oangeande de Deensktalige minderheid, begjint al gau nei de ein fan de Twadde Wrâldkriich, as
der spannings en konflikten tusken de Dútske mearderheid en Deenske minderheid binne. Ien
en oar wurdt pasifiseard mei it ta stân kommen fan twa oerienkomsten: de Kieler Erklärung fan
1949 en de Bonn-Kopenhagener Erklärungen fan 1955.  De foarnaamste grûnregel fan de11

Kieler Erklärung giet oer de frijens fan de Deenske minderheid om har ta de Deenske
‘Volkstum’ en kultuer te bekennen. It lêste kêst fan de ‘Ferklearring fan Kiel’ seit dat alle

Om’t Nedersaksen oars as Sleeswyk-Holstein, gjin wetjouwing of oare ynstitúsjonele foarsjennings7

foar it Sealterfrysk ken, wurdt hjir net fierders op de Sealterfryske situaasje yngien. Wol is yn 1997

by it Regierungsbezirk Weser-Ems in amtner foar sawol it Sealterfrysk as it LeechDútsk oanlutsen

(sjoch: it Initial Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in

accordance with Art.15 of the Charter: Germany, Strasbourg, 2000, 18 en 101.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,8

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 243.

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary General of the9

Council of Europe in accordance with Art.15 of the Charter: Germany, Strasbourg, 2000, 7-8.

Kêst 9, paragraaf b iii; c iii; paragraaf a;10

Kêst 10, paragraaf a v; c; paragraaf a; b; c; d; e; f; paragraaf a; c; paragraaf 5;

Kêst 11, paragraaf 1 b ii; c ii; d; e ii; f ii; paragraaf 2;

Kêst 12, paragraaf 1 a; b; c; d; e; f; g; paragraaf 2; paragraaf 3;

Kêst 13, paragraaf 1 a; c; d.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,11

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 258-264.
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ôfsprutsen prinsipia ynhâldlik ek foar de Fryske befolking jilde.  Men kin dat as in earste12

offisjeel erkennen fan de Noardfriezen sjen, hoewol’t de wurking net te heech ynskat wurde
moat. It regear fan de doe noch jonge dielsteat Sleeswyk-Holstein hat de Noardfriezen noch hiel
lang as in part fan de Deenske minderheid sjoen en yn de Bonn-Kopenhagener Erklärungen fan
1955 mist in klausule oer de Noardfriezen.     13

Dêrnei sil earst yn de tachtiger jierren fan de foarige ieu it omtinken fan de oerheid foar it
Noardfrysk en de Noardfriezen in nije ympuls krije, mei’t it dielsteatparlemint, de Landtag, de
foarstap nimt ta it meitsjen fan in rapport oer it Noardfrysk en de Noardfriezen, yn oansluting
op it earste, yn 1986 útbrochte rapport fan it regear oer it belied oangeande de minderheden yn
Sleeswyk-Holstein. Sûnt dat jier is it wenst dat it regear iens de fjouwer jier sa’n rapport oan de
Landtag foarleit. Dêrmei komt it belied op it mêd fan de minderheden, mei dêrûnder de
Noardfriezen en har taal, fêst werom op de politike aginda fan Sleeswyk-Holstein.

Sûnt 1990 hat de Grûnwet fan Sleeswijk-Holstein in kêst 5 dat de oerheid ferplichtet om yn it
belied rekken te hâlden mei de minderheden.  Hoewol’t it oanbelangjende kêst njonken de14

frijens om ta in nasjonale minderheit te hearren, posityf formulearret dat de Deenske
minderheid en de Noardfriezen oanspraak meitsje kinne op beskerming en stipe, moat betocht
wurde dat it hjir om in saneamd Staatsziel giet, dat de oerheid ferplichtet om yn syn dwaan en
litten rekken mei te hâlden, mar dat tagelyk gjin rjochten oan it yndividu takent, oars as de
frijens om ta in nasjonale minderheid te hearren.   Feitlik moat sa’n kêst syn wurking krije yn15

fierdere wet- en regeljouwing. Mar dat nimt net wei, sa lit it regear witte, dat it kêst yn de
Grûnwet ek dêrsûnder in beskate útstrieling hat op it besteande belied.16

Dy fierdere wet- en regeljouwing is, foar safier’t it om it Frysk giet, û. m. te finen yn de wet op
it ûnderwiis,  it steatsferdrach oangeande it mediarjocht yn Hamburch en Sleeswyk-Holstein17

Reimer Hansen e.o., Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzbereich, Landeszentrale für12

politische Bildung Schleswig-Holstein, Kiel, 1993, 230. 

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,13

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 262-264.

Kêst 5 seit: ‘Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei; es bindet nicht von den14

allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten. Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische

Mitwirkung nationaler Minderheiten und Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes, der

Gemeinden und Gemeindeverbände. Die nationale dänische Minderheit und die friesische

Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und Förderung.’

Thomas Pastor, Die rechtliche Stellung der Sorben in Deutschland, Domowina Verlag,15

Bautzen/Budyšin, 1997, 73-74.

Presidint Landtag Schleswig-Holstein, Minderheitenbericht (1992-1996), Kiel, 1996, 37.16

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein fan 24 jannewaris 2007 (GVOBI. Schl-H. S.39 resp.17

276).
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fan 21 febrewaris 2007,  en de wet om it Frysk yn de iepenbiere romte te stypjen.  Dy lêste18 19

wet seit yn paragraaf 1 dat elk frij is om it Frysk te brûken. Yn it ferkear mei de
oerheidsorganen yn it distrikt Nordfriesland en op Helgolân kin de boarger it Frysk mûnling en
skriftlik brûke. Dy organen kinne, ûnder beskate betingsten, it Frysk ek skriftlik brûke. 
Paragraaf 2 seit dat it lân Sleeswyk-Holstein en it distrikt Nordfriesland en de gemeenten yn dat
distrikt en de gemeente Helgolân, by beneamings yn de amtlike tsjinst rekken hâlde mei de
kennis fan it Frysk, yn dy gefallen dat soks nedich achte wurdt. Paragraaf 3 regelet foar it
distrikt Nordfriesland, de gemeenten yn dat distrikt en de gemeente Helgolân, it brûken fan
twatalich Dútsk-Fryske ynformaasjeboerden, hânwizers en briefpapier. Yn de paragrafen 5 en 6
wurde de kleuren en it wapen fan Noardfryslân en de taal op de plaknammeboerden regele.20

Yn in earste evaluaasje fan de nije wet wurdt fêststeld dat de wet net in soad yn gong brocht
hat. Yn it skriftlike offisjele ferkear spilet it Frysk gjin rol en it tal amtners mei kennis fan it
Frysk giet net fierder as 20 à 25. De twatalige boerdsjes binne ûnderwilens wol foar it grutste
part ynfierd. It pleatsen fan twatalige plaknammeboerden, dat foar it ynfieren fan de wet ek al
mooglik makke wie, hat oant no ta yn 14 gemeenten plakfûn.  21

Wetjouwing oangeande it Frysk yn Sleeswyk-Holstein

Grûnwet (Verfassung)

Ramtferdrach nasjonale minderheden

Hânfest regionale of minderheidstalen

Wet op it Underwiis (Schulgesetz)

Steatsferdrach media

Wet op it Frysk yn de iepenbiere romte 

6.1.1.3 Beliedsproses 

6.1.1.3.1 Bûnsrepublyk Dútslân

Op it nivo fan de nasjonale oerheid hat it ministearje fan Binnenlânske Saken, Ministerium des
Innern, de earste noed foar de regeljouwing op it mêd fan minderheden en de ymplemintaasje
fan sawol it Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden, as it Europeesk
Hânfest foar regionale of minderheidstalen. Foar de kant fan de minskerjochten is dy
ferantwurdlikens oan it ministearje fan Justysje opdroegen. It yn 2002 ynstellen fan in
lêsthawwer (Beauftragte) foar de nasjonale minderheden hat as direkte kontaktpersoan foar de
minderheden, de mooglikheden ta it koördinearjen fan it belied, sawol fertikaal (federale
oerheid, dielsteaten en gemeenten) as hoarizontaal (ûnderskate ministearjes) makliker makke. 

Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein (CVOBI, Schl-H. S. 10818

resp. 270).

Gesetz zur Förderung des Friesischen im öffentlichen Raum (Friesisch Gesetz) fan 13 desimber19

2004 (CVOBI, Schl-H. S. 481).

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppenpolitik in Schleswig-20

Holstein, Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 107-108.

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppenpolitik in Schleswig-21

Holstein, Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 33.
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Dêrnjonken is de lêsthawwer ferantwurdlik foar de foarljochting oer de nasjonale minderheden
yn de Bûnsrepublyk Dútslân.  Yn Dútslân wurdt it amt fan lêsthawwer ynfold troch in22

parlemintêre steatssiktaris fan it ministearje fan Binnenlânske Saken. Om’t it amt fan
parlemintêr steatsiktaris wetlik allinne ynfold wurde kin troch in lid fan it parlemint, hat de
lêsthawwer sawol in direkte ferbining mei it Bûnsregear as mei it Parlemint, de Bundestag.23

Foar de Friezen hat it ministearje fan Binnenlânske Saken in riejaande kommisje (Beratender
Ausschuss zu Fragen der friesischen Volksgruppe) yn it libben roppen dy’t bestiet út:

* de lêsthawwer foar minderheden fan it Bûnsregear, dy’t foarsitter is, 
* fertsjintwurdigers fan it ministearje fan Binnenlânske Saken,
* fertsjintwurdigers fan de Frasche Rädj (Fryske Rie), de Friisk Foriining, de

Nordfriesische Verein, it Seelter Bund, de direkteur fan it Nordfriisk Instituut, en
* fertsjintwurdigers fan resp. de dielsteaten Sleeswyk-Holstein en Nedersaksen. 

De kommisje hat in advisearjende en aginda- en beliedsfoarmjende, dat wol sizze benammen
beliedstariedende funksje. 

De Bûnsrepublyk Dútslân hâldt regelmjittich konferinsjes fan it Bûnsregear en de
oanbelangjende dielsteaten dy’t anneks binne mei it Hânfest foar regionale of minderheidstalen.
Oan dy konferinsjes wurdt dielnommen troch de autoriteiten dy’t mei it Hânfest anneks binne
en fertsjintwurdigers fan de koepel- en wittenskiplike organisaasjes dy’t foar de oanbelangjende
talen fan belang binne.24

De fertsjintwurdiging fan de fjouwer autochtoane nasjonale minderheden yn Dútslân by de
Bundestag behertiget sûnt 2005 de belangen fan de oanbelangjende minderheden by it Dútske
parlemint yn Berlyn. Om dat dwaan te kinnen hat de fertsjintwurdiging in part-time-
skriuwerskip yn Berlyn.  Dat skriuwerskip wurdt finansierd troch it federale regear, om de25

belangebehertiging fan dy fjouwer minderheden by regear en parlemint mooglik te meitsjen.  26

6.1.1.3.2 Sleeswyk-Holstein 

Op it nivo fan de dielsteaten spegelt de oanpak him oan dy fan de federale oerheid. Yn it
algemien is de ferantwurdlikens foar minderheden dellein by de minister-presidint en syn

Bundesrepublik Deutschland, Zweiter bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 1522

Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen: Germany, Berlin,

2003, 15.

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppenpolitik in Schleswig-23

Holstein, Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 18.

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary general of the24

Council of Europe in accordance with Art.15 of the Charter: Germany, Strasbourg, 2000, 13.

Minderheitensekretariat, Dritter Bericht des Minderheitensekretariats 2008, Berlin [2009].25

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppenpolitik in Schleswig-26

Holstein, Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 42.
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departemint (Staatskanzlei) of de minister fan kultuer en/of ûnderwiis.  Twa organen binne yn27

de beliedstarieding fan de dielsteat Sleeswyk-Holstein op it mêd fan it Frysk fierders fan
betsjutting: de lêsthawwer foar minderheden en kultuer en de kommisje foar saken oangeande
de Friezen (Friesen-Gremium). 

De dielsteat Sleeswyk-Holstein hat de ferantwurdlikens foar de minderheden opdroegen oan it
haad fan de steatskânslerij, feitlik min ofte mear ferlykber mei it Nederlânske ministearje fan
Algemiene Saken.  28

Yn 1988 stelde de minister-presidint fan Sleeswyk-Holstein it amt fan lêsthawwer foar it
grinsgebiet (Grenzlandbeauftragte) yn. In autoriteit, dy’t rjochtstreeks oan de minister-presidint
fan de dielsteat rapportearre oer de situaasje fan de Deenske minderheid. Yn 1990 krige dy
funksjonaris de nije namme fan lêsthawwer foar de minderheden (Minderheitenbeauftragte),
om dúdlik te meitsjen dat it net allinne om de Deenske minderheid gie en om boppedat better
rjocht te dwaan oan de profilearring yn de rjochting fan it federale nivo en de Europeeske
ynstitúsjes.  Sûnt 2005 is de offisjele namme lêsthawwer foar minderheden en kultuer29

(Beauftragte für Minderheiten und Kultur). Boppedat wurdt it amt no as haadberop útoefene,
wylst it earder om in net-honorearre funksje gie, dy’t ornaris ynfold waard troch âld-politisi mei
ynfloed en oansjen. De lêsthawwer rjochtet him op de Deenske minderheid, de Dútske
minderheid yn it Deenske Noard-Sleeswyk, de Noardfriezen en de Sinti en Roma.

De earste taak fan de lêsthawwer is it riejaan en ynformearjen fan de minister-presidint fan de
dielsteat. Dêrta ûnderhâldt de lêsthawwer fêste kontakten mei û.m. de Noardfriezen en har
organisaasjes. De lêsthawwer nimt fierders as fertsjintwurdiger fan it regear fan de dielsteat diel
oan sawol it oerlis yn it Friesen-Gremium as de riejaande kommisjes fan it ministearje fan
Binnenlânske Saken fan it Bûn. Mei it ynstellen fan it hege amt fan Beauftragte für
Minderheiten und Kultur ûnderstreket de dielsteat it belang dat oan it oanbelangjende belied
takend wurdt, wylst de oanbelangjende minderheden, de Noardfriezen ynbegrepen, in
rjochtstreekse en ynstitúsjonalisearre tagong hawwe ta it regear fan de dielsteat. Feitlik hat de
lêsthawwer in aginda- en beliedsfoarmjende taak. Yn de mande mei it regear soarget de
lêsthawwer foar de rapportaazjes oangeande minderheden en it Europeesk Hânfest.30

De kommisje foar saken oangeande de Friezen (Friesen-Gremium) is net troch it regear
mooglik makke, mar yn 1988 troch de Landtag fan Sleeswyk-Holstein ynsteld. Dat parlemint
hie al earder in lyksoartige, ek fêste kommisje ynsteld foar de Dútsktalige minderheid yn it
Deenske Noard-Sleeswyk.  31

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary general of the27

Council of Europe in accordance with Art.15 of the Charter, Strasbourg, 2000, 11.

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary General of the28

Council of Europe in accordance with Art.15 of the Charter, Strasbourg, 2000, 12.

Landtag  Schleswig-Holstein, Minderheitenbericht 2002, Kiel, 2003, 32. 29

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheitenbericht 2007, Kiel, 2008, 30.30

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,31

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 268.
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De kommisje, dy’t twaris it jier ûnder foarsitterskip fan de foarsitter fan de Landtag gearkomt,
hat in mingde gearstalling. Dat wol sizze dat trije skiften yn de kommisje fertsjintwurdige
binne. Dat binne in tal leden fan de Landtag, ornaris ien fertsjintwurdiger fan elke yn de
Landtag fertsjintwurdige politike partij. Fierders furdiget elke partij dy’t fertsjintwurdige is yn
it Dútske parlemint, de Bundestag, in lid fan dat parlemint ôfkomstich út Sleeswyk-Holstein, yn
de kommisje ôf. De Noardfryske koepelorganisaasje, in casu de Frasche Rädj (Fryske Rie)
wiist fjouwer leden foar de kommisje oan. De kommisje biedt in platfoarm om (finansjele)
tûkelteammen en ynisjativen op it mêd fan it Frysk oan de oarder te stellen. Tagelyk biedt de
kommisje de Noardfryske fertsjintwurdigers direkte tagong ta de relevante oerheidsorganen yn
sawol Sleeswyk-Holstein, as ek de Bûnsrepublyk.  De kommisje hat in aginda- en32

beliedstariedende funksje, wylst ek in beskate útfiering fan it belied foar har rekken komt.
Krektlyk as it Nederlânske Consultatief Orgaan Fries, hâldt de kommisje har dwaande mei it
tapassen fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen en it Ramtferdrach
oangeande nasjonale minderheden, ynbegrepen de perioadike rapportaazje en it byhâlden en
besjen.   33

Op 28 jannewaris 1986 nimt de Landtag fan Sleeswyk-Holstein it beslút om it regear te
freegjen om yn elke sittingsperioade in rapport oer de situaasje fan de minderheden yn de
dielsteat út te bringen.  It earste rapport ferskynt yn 1986 en it oant no ta lêste en seisde rapport34

is yn 2007 útbrocht. Dy oanpak betsjut dat de minderhedeproblematyk, dy fan de Noardfriezen
en it Noardfrysk ynbegrepen, in fêst plak op de poltike aginda fan de dielsteat hat. Dêrnjonken
kin noch opmurken wurde dat de Landtag op 6 juny 2007 it rapport oangeande it tapassen fan it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen yn Sleeswyk-Holstein fêststeld hat.35

It Nordfriisk Instituut te Bräist/Bredstedt en de ôfdieling foar Fryske filology oan de Christian
Albrechts Universität yn Kiel dogge beide ûndersyk nei it Noardfrysk.36

Aktoaren Noardfrysk

Min. Binnenlânske Saken fan Dútslân Lêsthawwer minderheden

Riejaande mingde kommisje

Min. Presidint Sleeswyk-Holstein Lêsthawwer minderheden en kultuer

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,32

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 274.

Landesregierung Schleswig-Holstein, Minderheitenbericht 2000-2005, Kiel, 2003, 35.33

Landesregierung Schleswig-Holstein, Bericht zur Arbeit der dänischen Minderheit, der deutschen34

Minderheit in Nordschleswig, der friesischen Volksgruppe und der deutschen Sinti und Roma für

die 13. Legislaturperiode 1992-1996, Kiel, 1996, 29.

Ibidem , 25.35

Http://www.nordfriiskinstituut.de en http://www.nord-inst.uni-kiel.de/friesen/friesen.html36
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Landtag Sleeswyk-Holstein Riejaande mingde kommisje

polityk ûnderskate (koepel-)organisaasjes/fjild

6.1.1.4 Sinteraasje

Mei-elkoar hat Sleeswyk-Holstein yn it jier 2006 in bedrach fan 338.400 euro foar it stypjen fan
de Noardfriezen útlutsen. Goed 300.000 euro heart ta de fêste stipe, û.m. en benammen
ornearre foar it wurk en oerein hâlden fan it Nordfriisk Instituut, dat in bedrach fan 253.300
euro krige. Trije oare Fryske organisaasjes krigen yn it selde jier mei-elkoar in bedrach fan
36.700 euro. Oan projektjilden waard in bedrach fan 16.500 euro útjûn. It Bûn joech yn 2006 in
bedrach fan 250.000 euro foar it Frysk yn Noardfryslân út.  37

Stipe fan dielsteat en Bûn foar it Frysk yn 2006 yn €

Sleeswyk-Holstein fêst 301.600

projektmjittich 36.700

Bûnsregear Dútslân 250.000

6.1.2 Brandenburg en Saksen

6.1.2.1 Taalsituaasje

It Sorbysk, dat ta it West-Slavysk heart, wurdt praat, skreaun en lêzen yn de Boppe- en Leech-
lausitz (Ober-en Niederlausitz), yn resp.it noardeasten fan de dielsteat Saksen en it súdeasten
fan de dielsteat Brandenburg. Ek taalkundich wurdt in ûnderskied makke tusken Boppe-
Sorbysk en Leech-Sorbysk. De kearngebieten binne resp. yn en om de distrikten Bautzen en
Kamenz en Cottbus te finen. 

Neffens de folkstelling fan 1981, doe’t de Lausitz noch ta de Deutsche Demokratische Republik
hearde, wennen doe 489.000 minsken yn de Sorbyske krite, dêr’t trouwens mei troch de
brúnkoalyndustry har yn dy jierren in soad minsken fan bûten ta wenjen setten, mei alle
gefolgen foar it brûken en brûke kinnen fan it Sorbysk. Dat soe it tal Sorbysktaligen, neffens de
sifers fan doe, fan 30 prosint werom bringe ta 10 prosint fan de hiele befolking yn de
oanbelangjende krite.  Nei it opgean fan de DDR yn de Bûnsrepublyk Dútslân soe it38

befolkingstal net fierder groeie, mar krekt oarsom flink werom rinne.  Waard it tal39

Sorbyskpraters yn 1987 noch op sa’n 67.000 minsken rûsd, fiif jier letter kaam deselde

Landesregierung Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppen in Schleswig-Holstein,37

Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 140.

http://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/sorab/an/i1/i1.html38

Bautzen hie yn 1988 noch 52.394 ynwenners, dat binne der no noch 40.809. Cottbus telde yn 198939

mei-elkoar noch 128.943 ynwenners , dat binne der ûnderwilens goed 27.000 minder. 
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ûndersiker op in tal fan noch sa’n 20.000 Sorbysktaligen út.  Dan giet it foaral om it Heech-40

Sorbysk, want fan it Leech-Sorbysk is, ek al om’t it net langer troch jongere generaasjes brûkt
wurdt, net it measte oer. Dat stiet net los fan in ieuwenlange en noch altiten aktuele assimilaasje
en foaral ek diskriminaasje fan it Sorbysk en de Sorben.  Wat dat lêste oangiet is de situaasje41

fan de Sorben net samar te ferlykjen mei bygelyks dy fan de Noardfriezen.  42

6.1.2.2 Wet- en regeljouwing

6.1.2.2.1 Bûnsrepublyk Dútslân 

Yn de tarieding fan de feriening fan de Bûnsrepublyk Dútslân en de Dútske Demokratyske
Republyk, die de mienskiplike grûnwetkommisje (Gemeinsamen Verfassungskommission) it
útstel om, û.m. sjoen it doe nije kêst 5 yn de Grûnwet fan Sleeswyk-Holstein, in lyksoartich
kêst oangeande de nasjonale minderheden yn de nije Grûnwet fan de Bûnsrepublyk op te
nimmen. Dat útstel helle it lykwols net, ek al fanwegen de net oploste kwestje hokfoar
minderheden al of net ûnder sa’n kêst falle moasten.  Doe’t it dúdlik wie dat de nije Grûnwet43

(Grundgesetz) fan it feriene Dútslân gjin kêst oangeande de minderheden krije soe, wie it
neamen fan it Sorbysk yn it Ienwurdingsferdrach (Einigungsvertrag) dat de grûnslach foar it
feriene Dútslân is, fan noch grutter belang.  Ien en oar hat resultearre yn de Protokollnotiz,44

nûmer 14 by kêst 35 fan it Ienwurdingsferdrach (Einigungsvertrag) en yn taheakke 1, haadstik
3.  Yn it twadde lid fan notysje nr.14 giet it om ‘gewährleisten’, dat wol sizze garandearjen, in45

hiel wat aktiver noasje as wannear’t ‘fördern’ brûkt wie. Dat foar in garandearjen keazen is,
stiet net los fan de omfang en wurking fan de foarsjennings en regeljouwing sa’t dy yn de DDR-
tiid ta stân brocht wienen.46

Sawol yn Brandenburg as Saksen binne it Ramtferdrach ta it beskermjen fan nasjonale

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,40

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 299.

Karin Bott-Bodenhausen, Sprachverfolgung in der NS-Zeit, yn: Lìtopis,1997, 44, 23.41

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,42

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 300.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,43

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 133.

It Einigungsvertrag is in ûnderdiel fan it jildende federale rjocht. De ûnderskate bepalings dy’t de44

kompetinsje fan de dielsteaten reitsje, hoege net op ‘e nij yn it rjocht fan de dielsteaten opnommen

te wurden.

Notysje nr. 14 seit: ‘1. Das Bekenntnis zum sorbischen Volkstum und zur sorbischen Kultur ist45

frei. 2. Die Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur und der sorbischen Traditionen

werden gewährleistet. 3. Angehörige des sorbischen Volkes und ihre Organisationen haben die

Freiheit zur Pflege und zur Bewahrung der sorbischen Sprache im öffentlichen Leben. 4. Die

grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Länder beliebt unberührt.’ 

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,46

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 326.

94



minderheden (Ets.157) en it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen (Ets.148)
foar it Sorbysk mei yngong fan respektivelik 1 jannewaris 1999 en 1 febrewaris 1998 fan
tapassing ferklearre. 

6.1.2.2.2 Brandenburg en Saksen

De twa dielsteaten Brandenburg en Saksen hawwe op 28 augustus 1998 in Steatsferdrach sluten
oangeande it oprjochtsjen fan in mienskiplike stichting foar de Sorben (Stiftung für das
sorbische Volk).  Dy organisaasje is de selsstannige bestjoersorganisaasje dy’t dêrfoar, sûnt47

1991, as in troch Bûn en de twa dielsteaten droegen, net-selsstannige stichting, ynset is as
mienskiplik ynstrumint fan de trije oerheden om  yn oparbeidzjen mei fertsjintwurdigers fan de
Sorben de oerheidsmiddels ta te wizen, ornearre foar it stypjen fan de Sorben en it Sorbysk.  48

It karbrief fan de stichting neamt de folgjende doelen:

* it stypjen fan organisaasjes foar keunst, kultuer en de soarch foar it erfguod fan de
Sorben,

* it stypjen fan en it meiwurkjen oan plannen op it mêd fan dokumintaasje, publikaasje en
presintaasje fan Sorbyske keunst en kultuer;

* it stypjen fan it bewarjen en ûntwikkeljen fan de Sorbyske taal en identiteit yn
organisaasjes foar ûnderwiis, foarming en wittenskip, en 

* it stypjen fan de Sorbyske identiteit yn de iepenbierens, it beropslibben en it mei-elkoar
libjen fan de Sorbyske en net-Sorbyske befolking,

* it stypjen fan projekten en plannen dy’t fan belang binne foar de ferhâldings tusken de
folken en it oparbeidzjen mei oare nasjonale minderheden yn Europa en de histoarysk
groeide ferbinings mei de Slavyske buorren yn de sin fan brêgebouwen tusken Dútslân en
Midden-Europa, en

* it meiwurkjen oan oerheids- en oare programma’s dy’t mei it doel fan de stichting te
krijen hawwe.    49

It opsetten fan de stichting betsjutte in mooglikheid foar it Bûn, krekt sjoen de dregens om as
federale oerheid jild út te lûken foar in mêd dat ta de kompetinsje fan de dielsteaten heart, om
oan de Sorben en it Sorbysk mei te beteljen.  Yn earste ynstânsje waard it budzjet fan de50

Fan de plannen om yn Sleeswyk-Holstein in ferlykbere ynstânsje yn it libben te roppen is oant no47

ta neat op ‘e hispel kommen. It doel om mei de Stiftung foar it Noardfrysk sawol stipe fan de

dielsteat as fan it Bûn te genearjen is foar in part slagge. Sleeswyk-Holstein hat yn 1995 in miljoen

euro beskikber stelt. De rinte-opbringsten fan dat bedrach wurde jierliks troch de Frashe Rädj oer

de Fryske doelen ferparte. Hoewol’t it Bûnsregear earst posityf foar de plannen oer stie, waard 

finansjele stipe net realiseard. (Schleswig-Holstein, Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in

Schleswig-Holstein 2000-2005, Kiel, 2003, 69.)

Sachsen, Bericht der Sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes, Dresden,48

[2003], 22.

http://stiftung.sorben.com/usf/satzungde.pdf49

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,50

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 3365-371.
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stichting foar de helte troch it Bûn beskikber steld.  Saksen betelle doe in tredde part en51

Brandenburg in seisde part fan it budzjet. Sûnt al de earste jierren is der in soad diskusje oer de
hichte fan de bydrage fan it Bûn en dêrmei gearhingjend de bydragen fan Brandenburg en
Saksen. Nettsjinsteande dat de trije oerheden it iens waarden oer in reduksje fan it oanpart fan it
Bûn, gienen de weagen sa heech dat de Sorbyske leden fan de stichtingsried op in stuit har
meiwurking delleinen. Mar nei de tasizzing fan it Bûn en dêrnei ek fan de beide dielsteaten om
de bydragen omheech te bringen, waard it wurk wer oppakt.  Yn de rin fan 2009 sluten de52

Bûnsrepublyk, Brandenburg en Saksen it twadde ferdrach oangeande it mienskiplik beteljen fan
de stichting. Oant en mei 2013 steane de bydragen fan de trije ûndertekeners fêst. Mei-elkoar
giet it om in bedrach fan sawat 17 miljoen euro jiers.  53

De Stiftung für das sorbische Volk wurdt bestjoerd troch in direkteur dy’t ferantwurdlik is foar
de deistige gong fan saken en it útfieren fan de besluten fan de stichtingsried. Dy Stiftungsrat
bestiet neffens kêst 7 fan it Steatsferdrach, yn folchoarder út:

* seis fertsjintwurdigers fan de Sorben, dat wol sizze fjouwer leden dy’t út Saksen komme
en twa leden dy’t út Brandenburg komme,

* twa fertsjintwurdigers fan it Bûnsregear,
* twa fertsjintwurdigers fan de Frijsteat Saksen,   
* twa fertsjintwurdigers fan de dielsteat Brandenburg,
* twa fertsjintwurdigers beneamd yn oerienstimming mei it oerlis fan de lândistrikten en it

oerlis fan Saksyske stêden en gemeenten en nei ôfstimmen mei de publykrjochtlike
organen yn it Sorbyske wengebiet yn Saksen, en

* ien fertsjintwurdiger beneamd yn oerienstimming mei it oerlis fan de lândistrikten en it
oerlis fan stêden en gemeenten yn Brandenburg en nei ôfstimmen mei de publykrjochtlike
organen yn it Sorbyske wengebiet yn Brandenburg.

De stichtingsried wurdt bystien troch in riejaande advyskommisje besteande út twa
fertsjintwurdigers fan de Bundestag, twa fertsjintwurdigers fan de Landtag fan Brandenburg en
twa fertsjintwurdigers fan de Landtag fan Saksen.

De Stiftung für das sorbische Volk ferfollet as selsstannige bestjoersorganisaasje in
beliedsfoarmende en -útfierende funksje. Sjoen de opdracht giet it dêrby om net allinne de taal.

6.1.2.2.3 Brandenburg

De dielsteat Brandenburg hat yn kêst 25 fan syn Grûnwet (Verfassung) fan 22 april 1992 de

De foarstap fan Noardfryske organisaasjes om ta in ferlykbere opset fan in stichting foar de51

Noardfriezen te kommen soe op ‘e non rinne (Sjoch: ‘Memorandum zur Errichtung einer Stiftung

für das friesische Volk’, in: Nordfriesland, 1992, 97, 20-21.)

Brief fan de Saksyske minster foar Wittenskip en Keunst oan de foarsitter fan de Lândei, fan 2552

febrewaris 2009, merkt. 2-7202.00/4-45.

http://stiftung.sorben.com/usf/Finanzierungsabkommen2009.pdf53
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rjochten fan de Sorben fêstlein.  Net allinne de dielsteat wurdt oplein om de Sorbyske identiteit54

te beskermjen, te behâlden en te ûnderhâlden, ek de gemeenten en gemeentlike ferbannen
moatte dêr ta bydrage. Ofsjoen fan de wiidweidigens fan it oanbelangjende kêst en it yn de
Grûnwet brûkte garandearjen of  ‘gewährleisten’, moat benammen lid 5 fan kêst 25 neamd
wurde: ‘Die Ausgestaltung der Rechte der Sorben regelt ein Gesetz. Dies hat sicherzustellen
daß in Angelegenheiten der Sorben, insbesondere bei der Gesetzgebung, sorbische Vertreter
mitwirken.’ Dat lid leit it Sorbysk dielnimmen oan it beliedsproses grûnwetlik fêst. Fierders falt
it ûnderskied mei it Sleeswyk-Holsteinske grûnwetskêst op, dat dochs benammen in,
symboalyske, ‘Staatszielbestimmung’ is, wylst it yn it gefal fan Brandenburg om in klassyk
grûnrjocht liket te gean.

Goed twa jier nei it yngean litten fan de Grûnwet hat de dielsteat de Sorbenwet (Gesetz zur
Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) in Land Brandenburg fan 7 july 1994)
oannommen. Dy wet ûntrint it Saksyske ekwivalint amper. De Brandenburchske wet hat
nettsjinsteande it yn kêst 1.1.1. ferwissigjen dat de Sorben yn hiel Brandenburg in
lykberjochtige diel fan it folk binne, benammen wurking foar it tradisjonele wengebiet fan de
Sorben.  It giet yn de wet benammen om de opset fan in Sorbenried, Rat für sorbische
Angelegenheiten, en de plicht fan de distrikten, gemeenten en gemeentlike ferbannen om in
lêsthawwer foar saken oangeande de Sorben te beneamen.  Oars as yn Sleeswyk-Holstein55

hoecht de dielsteat sels gjin lesthawwer foar it Sorbysk te beneamen.

De Sorbenwet hat fierders kêsten oangeande it stypjen fan it Sorbysk ûnderwiis, it rjocht op
Sorbysk ûnderwiis, it Sorbysk yn de media en op ferkears- en plaknammeboerden.

Njonken de Sorbenwet kin de kieswet fan Brandenburch neamd wurde, dy’t it mooglik makket
dat in Sorbyske partij frijsteld is fan de 5%-klausule dy’t jildt foar politike partijen neffens de
kieswet fan it Bûn. De wet op de gerjochten (‘Gerichtsverfassungsgesetz’) leit yn kêst.184 fêst
dat it Dútsk de taal fan en foar it gerjocht is. Mar it Ienwurdingsferdrach hat dat formeel
korrizjeard troch dúdlik te meitsjen dat it rjocht fan de Sorben om yn har wengebiet Sorbysk
foar it gerjocht brûke te meien net troch kêst 184 oantaaste wurdt. Fierders wurdt it brûken fan
it Sorbysk û.m. regele yn de Underwiiswet (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg), de
wet oangeande it Steatsferdrach oangeande in mienskiplik omrop yn de dielsteaten Berlyn en

Kêst 25 seit: ‘1. Das Recht des sorbischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner54

nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Das Land, die

Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Verwirklichung dieses Rechtes, insbesondere die

kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen Volkes. 2.

Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landgrenzen übergreifenden kulturellen Autonomie der

Sorben hin. 3. Die Sorben haben das Recht auf Bewahrung und Förderung der sorbischen Sprache

und Kultur im öffentlichen Leben und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten. 4. Im

Siedlungsgebiet der Sorben ist die sorbische Sprache in die öffentliche Beschrifung einzubeziehen.

Die sorbische Fahne hat die Farben Blau, Rot, Weiß. 5. Die Ausgestaltung der Rechte der Sorben

regelt ein Gesetz. Dies hat sicherzustellen daß in Angelegenheiten der Sorben, insbesondere bei der

Gesetzgebung, sorbische Vertreter mitwirken.’ 

Thomas Pastor, Die rechtliche Stellung der Sorben in Deutschland, Domowina-Verlag,55

Bautzen/Budyšin, 1997, 106.
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Brandenburg en tal fan oarderingen fan sawol de dielsteat as legere oerheden.     56

6.1.2.2.4 Saksen

De dielsteat Saksen neamt de Sorben yn de kêsten 2, 5 en 6 fan syn Grûnwet (Verfassung) fan
27 maaie 1992. Yn it earste kêst wurdt it lykberjochtige brûken fan flagge en wapen fan de
Sorben yn hat wengebiet regele.  Kêst 5 regelt yn it algemien de rjochten fan de minderheden57

yn Saksen, wylst kêst 6 dy neier útlizze foar de Sorben.    58

De Saksyske Grûnwet leit allinne de dielsteat op om de taal, kultuer en identiteit fan de Sorben
te beskermjen en te garandearjen. Gemeenten en distrikten wurde, oars as yn Brandenburg en
ek Sleeswyk-Holstein, net neamd.  Mar dat is oars yn de Sorbenwet, Gesetz über die Rechte59

der Sorben im Freistaat Sachsen, sa’t Saksen dy yn 1999 oannommen hat. Dy wet makket de
distrikten en gemeenten mei-ferantwurdlik foar it beskermjen en stypjen fan de Sorbyske
identiteit. De Sorbyske taal wurdt yn de útlis fan de wet as foarnaamste elemint fan dy identiteit
sjoen.  

De Saksyske Sorbenwet regelt yn kêst 5 dat de belangen fan de Sorbyske ynwenners op it nivo
fan de dielsteat, regio’s en gemeenten behertige wurde kinne troch in koepelorganisaasje fan de
Sorbyske ferienings en ferbannen.  Nei it foarbyld fan Brandenburg stelt de Sorbenwet yn kêst60

6 in Rat für sorbische Angelegenheiten yn. De fiif honorêre leden fan dy Ried wurde troch de
Landtag beneamd op foardracht fan de Sorbyske ferienings en ferbannen en de gemeenten yn it
wengebiet fan de Sorben. Sawol de Landtag as it Saksysk regear binne ferplichte om de Ried te
hearren as it giet om oangelegenheden dy’t mei de rjochten fan de Sorben te krijen hawwe. 

Nei it foarbyld fan Sleeswyk-Holstein skriuwt kêst 7 fan de Sorbenwet oan it regear foar om

Sjoch foar in folslein en aktueel oersjoch fan de wet- en regeljouwing oangeande it Sorbysk:56

http://www.domowina.sorben.com/dokumenty/rechtsv.pdf

Kêst 5 seit: ‘1. Dem Volk des Freistaates Sachsen gehören Bürger deutscher, sorbischer und57

anderer Volkszugehörigkeit an. Das Land erkennt das Recht auf die Heimat an. 2. Das Land

gewährleistet und schützt das Recht nationaler und ethnischer Minderheiten deutscher

Staatsangehörigkeit auf Bewahrung ihrer Identität sowei auf Pflege ihrer Sprache , Religion, Kultur

und Überlieferung. 3. Das Land achtet die Interessen ausländischer Minderheiten, die sich

rechtmäßig im Land aufhalten.’ 

Kêst 6 seit: ‘1. Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit sind58

gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. Das Land gewährleistet und schützt das Recht auf

Bewahrung ihrer Identität sowie auf Pflege und Entwicklung ihrer angestammten Sprache, Kultur

und Überliefering insbesondere durch Schulen, vorschulische und kulturelle Einrichtungen. 2. In

der Landes- und Kommunalplanung sind die Lebensbedürfnisse des sorbischen Volkes zu

berücksichtigen. Der deutsch-sorbische Charackter des Siedlungsgebietes der sorbischen

Volksgruppe ist zu erhalten. 3. Die landesübergreifende Zusammenarbeit der Sorben, insbesondere

in der Ober- und Niederlausitz, liegt im Interesse des Landes.’ 

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,59

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 354.

Yn de praktyk is de Domowina, oprjochte yn 1912, de koepelorganisaasje fan de ûnderskate60

Sorbyske ferienings en organisaasjes.
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elke regearperioade in rapport oan de Landtag út te bringen oer de stuaasje fan de Sorben yn
Saksen. Soks is benammen fan belang foar in fêst plak op de beliedsaginda.

De Sorbenwet hat fierders noch kêsten oangeande it Sorbysk yn it offisjele en rjochtsferkear, de
twataligens fan offisjele boerden en in de oanwêzigens fan meiwurkers, dy’t it Sorbysk sa
mooglik yn de macht hawwe, as oansprekpartner yn tsjinst fan de autoriteiten fan de dielsteat
en de organen, ynrjochtings en stichtingen dy’t ûnder it tafersjoch fan de dielsteat falle. Saksen
hat dêrmei net foar it beneamen fan lêsthawwers keazen, mar foar it oanwizen en dúdlik
meitsjen wa’t as oansprekpartners funksjonearje. Yn itselde kêst wurdt oanjûn dat de dielsteat
de belangen fan de Sorben en de kennis fan it Sorbysk meinimt yn de oplieding en it
ferfolchoanbod foar de meiwurkers fan de iepenbiere tsjinst.

Njonken de Sorbenwet wurdt it brûken en plak fan it Sorbysk regele yn û.m de Underwiiswet
(Schulgesetz), de twadde wet ta stipe fan bern yn de berne-opfang (Gesetz zur Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen), de wetten oangeande de publike en private omrop en de wet
oangeande it beskermjen en ûnderhâlden fan monuminten. Fierders is der noch in grut tal
oarderings dy’t kêsten oangeande it plak en brûken fan it Sorbysk hawwe.  61

Wetjouwing oangeande it Sorbysk yn Brandenburg en Saksen

Grûnwet (Verfassung)

Ramtferdrach nasjonale minderheden

Hânfest regionale of minderheidstalen

Steatsferdrach Brandenburg-Saksen StfSV

Sorbenwet

Omrop-wetjouwing

Kieswet (B)

Wet op it Underwiis (Schulgesetz)

Underskate oarderingen

6.1.2.3 Beliedsproses 

6.1.2.3.1 Bûnsrepublyk Dútslân

Op it nivo fan de nasjonale oerheid hat it ministearje fan Binnenlânske Saken, Ministerium des
Innern, de earste noed foar de regeljouwing op it mêd fan minderheden en de ymplemintaasje
fan sawol it Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden, as it Europeesk
Hânfest foar regionale of minderheidstalen. Foar de kant fan de minskerjochten is dy
ferantwurdlikens oan it ministearje fan Justysje opdroegen. It yn 2002 ynstellen fan in
lêsthawwer (Beauftragte) foar de nasjonale minderheden hat as direkte kontaktpersoan foar de
minderheden, de mooglikheden ta it koördinearjen fan it belied, sawol fertikaal (federale
oerheid, dielsteaten en gemeenten) as hoarizontaal (ûnderskate ministearjes) makliker makke. 

Dêrnjonken is de lêsthawwer ferantwurdlik foar de foarljochting oer de nasjonale minderheden

Sjoch foar in folslein en aktueel oersjoch fan de wet- en regeljouwing oangeande it Sorbysk:61

http://www.domowina.sorben.com/dokumenty/rechtsv.pdf
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yn de Bûnsrepublyk Dútslân.  Yn Dútslân wurdt it amt fan lêsthawwer ynfold troch in62

parlemintêre steatssiktaris fan it ministearje fan Binnenlânske Saken. Om’t it amt fan
parlemintêr steatsiktaris wetlik allinne ynfold wurde kin troch in lid fan it parlemint, hat de
lêsthawwer sawol in direkte ferbining mei it Bûnsregear as mei it Parlemint, de Bundestag.63

Foar de Sorben hat it ministearje fan Binnenlânske Saken in riejaande kommisje (Beratender
Ausschuss für Fragen des sorbischen Volkes) yn it libben roppen dy’t bestiet út:

* twa fertsjintwurdigers fan it ministearje fan Binnenlânske Saken en
* trije fertsjintwurdigers fan de Sorben
* it foarsitterskip is yn hannen fan it ministearje fan Binnenlânske saken.  64

De kommisje hat in advisearjende en aginda- en beliedsfoarmjende, dat wol sizze benammen
beliedstariedende funksje. 

De Bûnsrepublyk Dútslân hâldt regelmjittich konferinsjes fan it Bûnsregear en de
oanbelangjende dielsteaten dy’t anneks binne mei it Hânfest foar regionale of minderheidstalen.
Oan dy konferinsjes wurdt dielnommen troch de autoriteiten dy’t mei it Hânfest anneks binne
en fertsjintwurdigers fan de koepel- en wittenskiplike organisaasjes dy’t foar de oanbelangjende
talen fan belang binne.65

De belangefertsjintwurdiging fan de fjouwer autochtoane nasjonale minderheden yn Dútslân by
de Bundestag behertiget sûnt 2005 de belangen fan de oanbelangjende minderheden by it
Dútske parlemint yn Berlyn. Om dat dwaan te kinnen hat de ferstsjinwurdiging in part-time-
skriuwerskip yn Berlyn.  Dat skriuwerskip wurdt finansierd troch it federale regear, om de66

belangebehertiging fan dy fjouwer minderheden by regear en parlemint mooglik te meitsjen.  67

Op it nivo fan de nasjonale oerheid hat it ministearje fan Binnenlânske Saken, Ministerium des
Innern, de earste noed foar de regeljouwing op it mêd fan minderheden en de ymplemintaasje
fan sawol it Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden, as it Europeesk
Hânfest foar regionale of minderheidstalen. Foar de kant fan de minskerjochten is dy
ferantwurdlikens oan it ministearje fan Justysje opdroegen. 

Bundesrepublik Deutschland, Zweiter bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 1562

Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen: Germany, Berlin,

2003, 15.

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppenpolitik in Schleswig-63

Holstein, Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 18.

Geschäftsordnung des beratenden Ausschusses für Fragen des sorbischen Volkes beim64

Bundesministerium des Innern, § 2.

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary general of the65

Council of Europe in accordance with Art.15 of the Charter: Germany, Strasbourg, 2000, 13.

Minderheitensekretariat, Dritter Bericht des Minderheitensekretariats 2008, Berlin [2009].66

Minister-presidint Schleswig-Holstein, Minderheiten und Volksgruppenpolitik in Schleswig-67

Holstein, Bericht für 2005-2010, Kiel, 2008, 42.

100



6.1.2.3.1 Brandenburg en Saksen

Op it nivo fan de dielsteaten spegelet de oanpak him oan dy fan it Bûn. Yn it algemien is de
ferantwurdlikens foar minderheden dellein by de minister-presidint en syn departemint
(Staatskanzlei) of de minister fan kultuer en/of ûnderwiis.  68

De Stiftung für das sorbische Volk hat neffens syn doel, fêstlein yn it Steatsferdrach tusken de
dielsteat Brandenburg en de Frijsteat Saksen fan 28 augustus 1998 en dêrnei yn it karbrief fan
de stichting, it bewarjen en stypjen fan de Sorbyske taal en kultuer as utering fan de identiteit
fan it Sorbyske folk ta doel. De Stiftung kin yn de Nederlânske terminology omskreaun wurde
as in selsstannige bestjoersorganisaasje of feitlik in subkategoary dêrfan, te witten de
oerheidsstichting.  De stichting falt ûnder it tafersjoch fan de heechste Saksyske autoriteit dy’t69

ferantwurdlik foar de Sorben is, dat wol sizze de minister foar Wittenskip en Keunst, dêrby jildt
it rjocht fan de dielsteat Saksen (en net dat fan Brandenburg).

Om’t de twa dielsteaten de finansjele stipe oan de Sorbyske ynstânsjes en foarsjennings dellein
hawwe by de Stiftung is dy organisaasje mei har organen: Stiftungsrat, Parlementarischer
Beirat en direkteur, foar de beliedstarieding en -útfiering, benammen foar de Sorbyske
ynstitúsjes, op it mêd fan it Sorbysk ien fan de wichtichste aktoaren. Foar de trije oerheden is de
Stiftung krektlyk in relevante aktor op it mêd fan it belied oangeande de Sorben en it Sorbysk.
Troch de direkte belutsenens fan sawol oerheidsfertsjintwurdigers yn de Stiftungsrat en leden
fan de trije oanbelangjende parleminten yn de Beirat is soarge foar in rjochtstreekse relaasje
tusken oerheidsbestjoer, polityk en Sorbyske ferbannen en organisaasjes.    

Yn Brandenburg hat it ministearje fan Wittenskip, Undersyk en Kultuer in ôfdieling foar
Sorbyske oangelegenheden en yn Saksen falt sa’n ôfdieling ûnder it ministearje fan Wittenskip
en Keunst.  70

Op it nivo fan de dielsteaten hawwe sawol Brandenburg as Saksen fierders elk foar harsels in
ried ynsteld, beide mei in wetlike grûnslach en  gearstald út fiif leden. De ried yn Brandenburg
jout de Landtag rie oer alle oangelegenheden oangelegenheden fan de Sorben en mei it
Sorbysk. Yn Saksen is sawol de Landtag as it Saksysk regear ferplichte om de ried te hearren
as it giet om oangelegenheden dy’t mei de rjochten fan de Sorben te krijen hawwe. Yn Saksen
is it regear fierders wetlik ferplichte yn elke regearperioade in rapport oan it parlemint oer de
situaasje fan de Sorben yn Saksen út te bringen. It tredde rapport is yn 2009 útbrocht, nei’t it
earste rapport yn 2003 ferskynd is.   71

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary general of the68

Council of Europe in accordance with Art.15 of the Charter: Germany, Strasbourg, 2000, 11.

K. Schroten, De overheidsstichting op het niveau van de centrale overheid, W. E. J. Tjeenk69

Willink, Deventer, 2000, 46. 

Bundesrepublik Deutschland, Initial Periodical Report presented to the Secretary General of the70
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Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,71

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 362-365.
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De lândistrikten, boppegemeentlike ferbannen (‘Ämter’), selsstannige (amtsfreie) stêden en
gemeenten yn it oarspronklike wengebiet fan de Sorben moatte neffens de Sorbenwet fan
Brandenburg in lesthawwer (‘Beauftragte’) foar Sorbyske oangelegenheden beneame of oare
maatregels nimme om de belangen fan de Sorben te behertigjen.  Dat betsjut dat in gemeente72

of stêd ûnder it foarskrift in lêsthawwer te beneamen út kinne. Mei in berop op de finansjele
mooglikheden bart soks ek.  Sa’n lêsthawwer fertsjintwurdiget de belangen fan de Sorben, is73

oansprekpartner foar de Sorben en soarget foar it goed mei-elkoar gean fan Sorben en net-
Sorben.  Yn it Saksyske part fan de Lausitz binne de legere oerheden ferplichte om beskate74

meiwurkers oan te wizen as earste petearpartner op Sorbysk mêd. 

It Sorbysk Ynstitút yn Bautzen docht ûndersyk nei it Sorbysk, sawol yn Brandenburg as
Saksen. De Universiteit Leipzig hat û.m. in Institut Sorabistik.75

Aktoaren Sorbysk

Min. Binnenlânske Saken fan Dútslân Lêsthawwer minderheden

Riejaande mingde kommisje

Minister Wittenskip c.a. Brand. en Saksen Sorbenried Saksen

Parleminten Brandenburg en Saksen Sorbenried Brandenburg en Saksen

Stiftung für das sorbische Volk Stichtingsried, riej.kommisje, direkteur

polityk Domowina / fjild

6.1.2.4 Sinteraasje

 De Stiftung für das sorbische Volk ferdielt it jild ornearre foar de Sorben en it Sorbysk, lykas
dat jierliks beskikber steld wurdt troch it Bûn en de twa dielsteaten Brandenburg en Saksen,
oer de ûnderskate Sorbyske organisaasjes en projekten. Dat jild wurdt net eksklusyf brûkt foar
taaloangelegenheden, mar ek typysk Sorbyske kulturele uterings lykas dy op dûnsmêd. Sa
kriget it Sorbysk Nasjonaal Ensemble goed 25% fan it beskikbere budzjet.  Dêrmei is de76

finansjele situaasje fan it Ensemble ûnfoldwaande holpen, want oan de ein fan it jier 2009
waard it selskip konfrontearre mei in tekoart fan 400.000 euro. De Stiftung hat it Sorbysk
Nasjonaal Ensemble frege om yn 2010 plannen te presintearjen dy’t dúdlik meitsje dat it tal

In lêsthawwer hoecht net, likemin trouwens as in lid fan de Sorbenried, Sorbe te wêzen. Sorbe is,72

sa’t Notysje nr. 14 en par. 2 fan de Sorbenwet dúdlik makket, elk dy’t seit dat er Sorbe is.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,73

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 331.

Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.Juli74

1994, § 6.
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fte’s werom brocht wurdt.   77

Stipe foar it Sorbysk yn 2010 yn €

Bûnsregear Dútslân 8.200.000 Stiftung:  1.851.168

Frijsteat Saksen 5.853.800 organisaasjes: 13.631.328

Brandenburg 2.775.000 projekten: 1.178.016

Mei-elkoar stipet de Stiftung für das sorbische Volk njoggen ûnderskate Sorbyske
organisaasjes. Dêr giet 90 prosint fan de beskikbere sinten hinne. Sân prosint is foar
ûnderskate projekten en 1 % wurdt yn de ynvestearringssfear ynset. 

6.2 Feriene Keninkryk

Op 1 july 1999 waard foech fan it regear yn Londen oerbrocht op it bestjoer fan resp. Skotlân
en Wales. It Skotske Parlemint krige yn dat devolúsjeproses de ferantwurdlikens taskood foar
û.m. it Skotsk Gaelysk en Skotsk, lykas dat earder útoefene waard troch it Scottish Office, fan
1885 oant 1999 in ministearje fan it Britsk regear. It Skotsk regear hat fierders foech krigen op
it mêd fan it ûnderwiis, de folkssûnens, miljeu, lânbou en fiskerij en it ferfier.  78

It Welsk Assemblee Regear waard tagelyk ferantwurdlik foar it Welsk, ûnderwiis en oplieding,
de ekonomyske ûntwikkeling en it lokaal bestjoer. Sûnt 1966 lei dy ferantwurdlikens by it
Welsh Office, ien fan de Britske ministearjes. 

It Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen is op 1 july 2001 foar it Feriene
Keninkryk fan krêft wurden. It Britsk regear hat diel III fan it Hânfest fan tapassing ferklearre
foar it Skotsk Gaelysk, Welsk en Iersk. Al earder, op 1 maaie 1998, wie it Ramtferdrach
oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden foar it Feriene Keninkryk fan krêft
wurden. 

6.2.1 Skotlân

6.2.1.1 Taalsituaasje

Fan de likernôch 5,2 miljoen ynwenners fan Skotlân kinne, neffens de folkstelling fan 2001,
goed 92.000 minsken it Gaelysk prate, lêze, skriuwe of begripe. Dêrfan kinne goed 58.000
minsken it Gaelysk prate en goed 65.000 minsken kinne it Gaelysk net allinne prate, mar ek
lêze of skriuwe.  Sa’n 130 jier ferlyn telde Skotlân noch sa’n fearn miljoen Gaelysk-praters,79

mei-elkoar sa’n 7 prosint fan de folsleine befolking fan Skotlân. No heart net mear as 1,2
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prosint ta dat skift.  Feitlik kin de situaasje fan it Gaelysk yn Skotlân kwalifiseard wurde as80

brekber.   De heechste tallen Gaelysk-praters binne hjoeddedei te finen op de Westlike81

eilannen (Comhairle nan Eilean Siar), en de gebieten dy’t falle ûnder de Highland Council
(Inverness en omkriten) en Argyll and Bute Council (noardwestlik fan Glasgow). De grutste
konsintraasje fan Gaelysk-praters wennet op de Westlike Eilannen (Hebriden) wêr’t 61,1
prosint fan de minsken it Gaelysk prate kin. Yn fiif gemeenten kin tusken de 1,1 en 6,3 prosint
fan de minsken it Gaelysk prate en yn 26 oare gemeenten kin noch gjin ien prosint fan de
ynwenners it Gaelysk prate.  It Gaelysk is nau besibbe oan it Iersk en, wat fierder ôf, ek oan it82

Welsk. Dat it Gaelysk yn de rin fan de tiid bot efterút gien is, stiet net los fan it belied dat it
sintrale regear yn Londen op dat mêd fierd hat. Gaelysk-praters waarden ferfolge en der waard
besocht de taal út te roegjen. Njonken it diskriminearjende belied hat in ieuwenlange migraasje
en ek it negatyf selsbyld fan de Gaelysk-praters soarge foar de substansjele efterútgong fan it
Gaelysk.   83

6.2.1.2 Wet- en regeljouwing

De Gaelysk Wet fan 2005 is bedoeld om de status fan it Gaelysk yn Skotlân feilich te stellen.84

De Wet erkent, yn de konsiderâns, it Gaelysk as in offisjele taal fan Skotlân dy’t likefolle
respekt freget as de Ingelske taal.  Dêrta stelt de Wet in Gaelysk Ried (Bòrd na Gàidhlig) yn,
dy’t as foarnaamste taak it ûntwikkeljen fan it Skotske belied oangeande it Gaelysk hat, lykas
der foar te soargjen dat beskate oerheidsorganen belied foar it Gaelysk ûntwikkelje mei it each
op de eigen taken en it lieding jaan oan it Gaelysk yn it ûnderwiis. Kêst 1 fan de Wet seit dat
de Bòrd de folgjende taken hat:

* it brûken en ferstean fan sawol it Gaelysk, as it Gaelysk ûnderwiis en de Gaelyske
kultuer te stypjen en mooglik te meitsjen, 

* it op fersyk of eigen manneboet riejaan fan de Skotske ministers, oerheidsorganen en
oare persoanen dy’t in publike funksje hawwe oer alles dat te krijen hat mei it Gaelysk, it
Gaelysk ûnderwiis en de kultuer,

* it op fersyk riejaan fan oare minsken oer it Gaelysk, it Gaelysk ûnderwiis en de kultuer,
* it  ynformearjen fan it Skotsk regear oangeande de fuortgong mei it tapassen fan it

Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen hat, as it om it Gaelysk yn Skotlân
giet. 

De Ried moat syn wurk dwaan mei it each op it feilich stellen fan de status fan it Gaelysk as in
offisjele taal dy’t itselde respekt as it Ingelsk ôftwingt troch:

Bòrd na Gàidhlig, The National Plan for Gaelic 2007-2012, Inverness, 2007, 10.80
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of Europe, Multilingual Matters, Clevedon, 2001, 83-84.

http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/asp_20050007_en_184

104



* it tal minsken dat it Gaelysk brûke en ferstean kinne te fergrutsjen,
* it brûken en ferstean fan it Gaelysk oan te moedigjen, en
* de tagong ta it Gaelysk en de Gaelyske kultuer, yn Skotlân en ek fierders, mooglik te

meitsjen.

Kêst 2 fan de Wet makket dúdlik dat de Bòrd in nasjonaal plan foar it Gaelysk meitsje moat,
ynbegrepen in strategy foar it befoarderjen en it mooglik meitsjen fan it befoarderjen fan it
Gaelysk, it Gaelysk ûnderwiis en de Gaelyske kultuer. Dat plan moat goedkard wurde troch it
Skotske regear. Yn 2007 is it earste nasjonale plan foar it Gaelysk, dat foar de jierren 2007-
2012 fan krêft wurden. 

De Wet seit yn kêst 3 dat de Bòrd fan elk relevant oerheidsorgaan easkje kin om in taalplan
foar it Gaelysk te meitsjen.  Dêrby moat de Bòrd rekken hâlde mei it nasjonale taalplan foar it85

Gaelysk en de mjitte dêr’t it Gaelysk brûkt wurdt troch de minsken yn relaasje ta de lju foar
wa’t it oanbelangjende orgaan arbeidet, en dat de Bòrd mooglikheden sjocht om it brûken fan
it Gaelysk krekt sjoen de funksjes fan it oanbelangjende orgaan út te wreidzjen. De Bòrd moat
dêrnei, sa skriuwt kêst 5 foar, de yntsjinne plannen goedkarre en sanedich wizigings útstelle.
As de Bòrd in plan net definityf goedkarre kin, moat ien en oar it Skotske regear foarlein
wurde, dy’t yn dat gefal it foech ta goedkarren hat.

Op it stuit binne 13 oerheidsorganen in taalplan oan it tarieden, wylst de Bòrd ferwachtet dat
noch acht oare oerheidsorganen ditjier frege wurde om har plan ta te rieden.
 
Kêst 6 fan de wet regelet it byhâlden en neigean fan de ymplemintaasje. De Bòrd hat it foech
om fan publike organen in ferslach te easkjen oangeande de ymplemintaasje fan maatregels
lykas yn it taalplan foarnommen. Kêst 8 jout oan dat de Bòrd regelmjittich (from time to time)
en as de Ried fan miening is dat soks past, advys jaan oan it Skotske regear oangeande de
plannen mei it Gaelysk. In ûnderdiel fan dy plannen is it Gaelysk yn it ûnderwiis.  

Om de finansjele gefolgen fan de taalplannen op te fangen is it Gaellysk taalfûns (Gaelic
Language Act Implementation Fund) yn it libben roppen. It Fûns hat in fermogen fan £1.4
miljoen (1,56 miljoen euro) dat brûkt wurdt om ynisjativen te stypjen ta it útfieren fan de
ûnderskate taalplannen en de mooglikheden fan oerheidsorganen te fergrutsjen om yn it
Gaelysk tsjinsten oan te bieden. Dêrby giet it sawol om taalkursussen foar meiwurkers as
oersettsjinsten.  86

 
De Wet regelet net de gearstalling fan de Bòrd, mar foarsitter en leden wurde, foar it earst yn
2006, beneamd troch de Skotske ministers. Mei-elkoar hat de Bòrd tsien leden, de foarsitter
ynbegrepen. De gewoane sittingstermyn is trije jier, mar dêr kin fan ôfwykt wurde. It Buro fan
de Bòrd hat fiif meiwurkers.  De Bòrd arbeidet as wetlik oerheidsorgaan nau op mei it87

Sa’n plan moat de maatregels dúdlik meitsje dy’t it oerheidsorgaan nimt oangeande it brûken fan it85

Gaelysk yn relaasje ta de eigen funksjes, oanjaan per wannear’t de maatregels nommen wurde, en

fierdere ynformaasje ynhâlde, sa’t dy mooglik foarskreaun wurdt yn oare foarskriften. 

http://www.bord-na-gaidhlig.org.uk/planaichean-gaidhlig/gaelic-language-plans.html86
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Skotske regear, oerheidsorganen en kaaifiguren, inklusyf de organisaasjes op it mêd fan it
Gaelysk en lokale ferbannen.   Fiif taalplannen binne ûnderwilens troch de Bòrd goedkard.   88 89

Njonken de Gaelysk Wet, it nasjonale plan foar it Gaelysk en de Gaelysk-plannen fan beskate
legere oerheidsorganen, moat de Underwiiswet foar Skotlân fan 1980 neamd wurde. Dy wet
seit dat it skoalûnderwiis ek it ûnderwiis fan it Gaelysk yn de Gaelysk-pratende gebieten
ynhâldt, lykas dat ûnderwiis-bestjoeren rekken hâlde mei it prinsipe dat bern ûnderrjocht krije
dat rekken hâldt mei de winsken fan de âlden.90

De wet fan 2000 oangeande de standerts yn de skoallen fan Skotlân makket dúdlik dat it
gesach de plicht hat om jierliks in oersjoch te publisearjen fan de oangelegenheden dy’t
ferbettere wurde sille. Yn dat oersjoch moat ek omtinken jûn wurde oan it Gaelysk
ûnderwiis.  Foar de folsleinens fan it oersjoch fan de wetlike situaasje mei it Gaelysk yn91

Skotlân kinne ek noch de oardering fan 1986 oangeande it subsidiearjen fan it Gaelysk
taalûnderwiis, de Omropwet fan 1990 en de Kommunikaasjewet fan 2003 neamd wurde.  92

Wet-en regeljouwing foar it Gaelysk yn Skotlân

Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen

Wet oangeande it Gaelysk fan 2005

Nasjonaal Plan foar it Gaelysk 2007-2012

Ramtferdrach beskerming nasjonale
minderheden

Gaelysk Taalfûns

Underwiiswet c.a.

6.2.1.3 Beliedsproses

Mei it oannimmen fan de Gaelysk Wet fan 2005 hat it regear fan Skotlân foar it earst in aktor
op it mêd fan it taalbelied, de Bòrd na Gàidhlig, yn it libben roppen.  Dy aktor leit har93

duorjend op it ûntwikkeljen fan it belied oangeande it Gaelysk ta. Feitlik giet it om in
oerheidsagint dy’t sawol belied tariedt, as útfiert en hânthavenet. De Bòrd hat in eigen budzjet
om saken op te setten en oan te fiterjen. 

http://www.bord-na-gaidhlig.org.uk/about-us.html88

It giet om it taalplan fan resp. de Highland Council, Argyll & Bute Council, Comhairle nan Eilean89

Siar, Scottish Parliament Corporate Body en Highlands & Islands Enterprise.
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Yn 2007 hat de Bòrd de Nasjonale Gaelysk Underwiis Stjoergroep yn it libben roppen, dy’t
alle belangen yn it Gaelysk ûnderwiis ferbynt. Dy stjoergroep hat foar ûnderskate wurkfjilden
fjouwer wurkgroepen ynsteld. De Stjoergroep sil sels meikoarten in earste rapport oan it
Skotske Parlemint útbringe, dat giet oer de fuortgong op byg. it mêd fan ûnderwiismaterialen
yn it Gaelysk, de kurrikulumûntwikkeling en it Gaelysk yn it heger ûnderwiis.  94

De National Voluntary & Statutory Organisations for Gaelic is in gearwurkingsfoarm fan
sawol publike as private organen mei it each op de Gaelyske ferzje fan û.m.de plaknammen. It
Gaelysk hat fierders ûnderskate partikuliere organisaasjes, mei dêrûnder organisaasjes foar it
útjaan fan boeken yn it Gaelysk, in oerkoepeling fan groepen dy’t keunstfestivals organisearje
en de yn 1891 oprjochte An Comunn Gàidhealach, dy’t de stúdzje en promoasje fan it Gaelysk
yn keunst en deistich libben stipet.     95

De universiteiten fan respektivelik Aberdeen, Edinburgh en Glasgow hawwe alle trije
ôfdielings foar de stúdzje fan de Keltyske talen.96

Aktoaren Gaelysk Skotlân

Regear fan Skotlân Bòrd na Gàidhlig / Ried foar it Gaelysk

Minister fan Toerisme, Kultuer en Sport Stjoergroep Gaelysk Underwiis

Reg. en lokale publike organen fjild

6.2.1.4 Sinteraasje

Neffens it finansjeel ferslach fan de Bòrd oer it ferslachjier 2008/2009 wie yn it lêste boekjier
in bedrach fan £ 422.000 nedich foar de salarissen etc. fan de Bòrd sels. Oan Burokosten frege
it jier 2009 mei-elkoar in bedrach fan £ 583.000. Foar de operasjonele kosten wie mei-elkoar
in bedrach fan sawat £ 4.372.500 nedich. Dêrfan gie £ 1 miljoen nei it ûnderdiel taalwinnen, £
1,38 miljoen foar it taalbrûken, £ 243.500 op it gebiet fan taalstatus, £ 333.000 foar
korpusplenning en £ 135.000 foar subsydzjes. It Gaelysk taalfûns hie in bedrach fan £ 1,273
miljoen te ferpartsjen.97

Sinteraasje Gaelysk yn Skotlân yn 2008/2009 yn €

Stipe regear Skotlân

6.000.000

Bòrd na Gàidhlig 1.123.000

Gaelic Language Act 1.421.000
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Implementation Fund

Taalwinnen 1.119.000

Taalstatus 272.000

Korpusplenning 372.000

Subsydzjes 150.500

6.2.2 Wales

6.2.2.1 Taalsituaasje

Neffens de folkstelling fan 2001 binne 582.368 minsken, âlder as trije jier, by steat om it
Welsk te praten. Dat is mei-elkoar 20,8 prosint fan de 2.980.000 ynwenners fan Wales.  Dat98

hat mear west. Hûndert jier ferlyn, yn 1911, waarden 977.400 minsken teld, dy’t it Welsk
brûkten. En goed 190.000 minsken wienen doe noch ientalich Welsk.  De hjoed-de-dei99

grutste konsintraasje fan Welskpraters is te finen yn Gwynedd en it op it eilân Anglesey, twa
kriten yn it meast noardwestlike part fan Wales. Dêr praat respektivelik 61 en 51 prosint fan de
ynwenners it Welsk. De lytste konsintraasje fan Welsktaligen is te finen yn Balaenau Gwent en
Monmouthshire, yn it fierste súdeasten fan Wales. Dêr praat noch gjin tsien prosint fan de
minsken it Welsk. Yn de Welske haadstêd Cardiff, dy’t sa’n 321.000 ynwenners hat, is it tal
Welsktaligen sa’n alve prosint.100

6.2.2.2 Wet- en regeljouwing

Yn 1942 kaam sûnt fjouwer ieuwen de earste wetjouwing oangeande it ferbetterjen fan de
status fan it Welsk ta stân. De Welsh Courts Act fan 1942 makke it beheind brûken fan it Welsk
foar de rjochtbank mooglik. Mei it lykstellen fan Welsk en Ingelsk hie it lykwols noch net folle
te krijen.  101

Fiifentritich jier letter waard de Welske Taalwet oannommen. Dy Welsh Language Act fan
1967 befêstiget it brûken fan it Welsk foar de rjochtbank en skreau tagelyk foar dat ministers
wetlike foarskriften ek yn it Welsk publisearje. Dêrmei krige it Welsk rjochtsjildigens yn it
iepenbier bestjoer. It wie foar it earst dat de ynwenners fan Wales de kar krigen om it Welsk of
it Ingelsk foar de rjochtbank te brûken. Dy mooglikheid om te kiezen soe de grûnslach biede
foar it sûnt 1967 tanommen brûken fan it Welsk troch oerheidsorganen. Allinne miste de wet in

http://www.byig-wlb.org.uk/English/faq/Pages/HowmanypeoplespeakWelsh.aspx98

Colin Williams, Welsh in Great Britain, in: Guus Extra and Durk Gorter (eds) The Other99

Languages of Europe, Multilingual Matters, Clevedon, 2001, 59.
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dúdlike útspraak oer de status fan it Welsk.  102

It politike proses soe goed fiifentweintich jier letter soargje foar de Welsh Language Act fan
1993. Dêrfoar soarge datselde politike krewearjen foar it yn 1988 oprjochtsjen fan de Welske
Taalried (Welsh Language Board) doe noch sûnder wetlike grûnslach, mar bedoeld om de
minister foar Wales rie te jaan op it mêd fan de taal. De wetlike grûnslach kaam mei de nije wet
fan 1993. It foarnaamste doel fan dy wet is om njonken it ynstellen fan de de Welske Taalried,
de status fan it Welsk en Ingelsk yn Wales dúdlik te meitsjen.  De wet makket it mooglik om103

publike organen belied meitsje te litten dat stal jout oan it prinsipe dat it Ingelsk en it Welsk yn
it hâlden en dragen fan de oerheid en rjochtspraak yn Wales lykweardich binne. Sok belied
kriget hannen en fuotten yn de taalbeliedsplannen fan de oanbelangjende oerheidsorganen. 

Kêst 6 fan de Wet neamt fyftjin ûnderskate skiften dy’t yn it ramt fan de Wet as publyk orgaan
sjoen wurde. De opsomming begjint mei de rieden fan de graafskippen, distrikten en
gemeenten, en fierders wurde de polysje, brânwacht, sûnenstsjinst, skoallen en ynstellings foar
heger ûnderwiis neamd. Dy opsomming kin noch útwreide wurde troch it Welsk Regear. Dat is
bard yn wetjouwing fan resp. 1996, 1999, 2001, 2002 en 2004. 

De Welske Taalried wurdt yn it earste diel, kêst 1 oant en mei 4, fan de wet beskreaun. De Ried
telt heechstens fyftjin leden dy’t, noch foar de devolúsje fan it foech, beneamd waarden troch
de Minister foar Wales. Waarden, om’t dat foech dêrnei oergien is op de Nasjonale
Assemblee.  By it beneamen fan de leden moat rekken hâlden wurde mei de ferskillen yn it104

brûken fan it Welsk yn Wales en de belangen fan de lju oan wa’t de Ried advys útbringt. It doel
fan de Language Board is it befoarderjen en mooglik meitsjen fan it Welsk.

De Language Board is oant no ta de sintrale oerheidsagint op it mêd fan it Welsk, mei
benammen beliedstariedende en útfierende taken. De beliedstariedende funksje wurdt
konkretiseard yn it riejaan fan de Minister, c.q. de beliedsbepaler as it om de maatregels op it
mêd fan it Welsk giet. Foarbylden fan dy beliedstarieding kinne fûn wurde yn rapporten fan de
Language Board, lykas: ‘A Strategy for the Welsh language (1996), ‘The Welsh Language: A
Vision and Mission for 2002-2005' (1999) en ‘The Future of the Welsh Language a Strategic
Plan (2005).105

   
Net allinne de Taalwet is foar it Welsk fan belang, dat jildt ek foar de twa wetten oangeande it
Welsk Regear (Government of Wales Act) fan resp. 1998 en 2006. De earste Wet seit dat de
Nasjonale Assemblee alle foech hat om dat te dwaan wat nedich is om it Welsk te stypjen. De
Wet fan 2006, dy’t yn it plak kommen is fan dy fan 1998, hat it bestjoer fan Wales op tal fan
punten feroare. Der kaam bygelyks, hiel oars as yn it Britske systeem, dêr’t it regear formeel net
wat oars is as in kommisje fan it parlemint, in wetlike skieding tusken de Nasjonale Assemblee

Meiron Jones, Welsh, Mercator-Education, Ljouwert/Leeuwarden, 2001, 6.102

Meiron Jones, Welsh, Mercator-Education, Ljouwert/Leeuwarden, 2001, 7.103

Op 17 febrewaris 2010 tekene de Keninginne yn dit ferbân de relevante Welsh Language104

Legislative Competence Order. 

Welsh language Board, Corporate Plan 2009-10 to 2010-11, [Cardiff], 2009, 2.105
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as wetjouwende macht oan de iene kant, en oan de oare kant it Welsk Assemblee Regear, mei
de earste minister en de (plakferfangende) Welske ministers en de Counsel General as de
útfierende macht.  In wichtige feroaring dy’t yn de nije wet realisearre waard wie it (kêst 78)106

oanjaan fan de ferplichting foar it Welsk Regear om in strategy en in beliedsplan foar it Welsk
te meitsjen. Tagelyk hat it Regear de plicht om jierliks in rapport oer de fuortgong mei sawol
strategy as beliedsplan nei bûten ta te bringen. Dêrby moat noch opmurken wurde dat sawol it
regear as de Assemblee in taalbelied foar it Welsk hawwe. Kêst 65 seit dat Welske ministers
alles dwaan meie dat hja passend foar it stypjen fan it Welsk achtsje. Kêst 35 seit dat de
Assemblee, foar safier passend yn de omstannichheden en praktysk sjoen reedlik achte wurdt, it
prinsipe fan de lykweardigens fan Ingelsk en Welsk yn har hannelingen yn praktyk bringe
moat.107

Mei it begjin 2010 yn wurking kommen fan de Legislative Competence Order on the Welsh
Language hat de Welske assemblee it foech krigen om sels de wetjouwing te meitsjen
oangeande it Welsk. Dat sil it mooglik meitsje om de oant na ta besteande wetten en oarderings
te feroarjen en oan te passen om sadwaande fan Wales in echt twatalich lân te meitsjen.  It108

Welsk regear wol bygelyks op in ramtwetjouwing ta dy’t it mooglik meitsje moat om better yn
te spyljen op beskate ûntjouwings, lykas bygelyks op it mêd fan marketing en ict.   109

Begjin maart 2010 makke it Welsk regear dúdlik dat de taalwet fan 1993 ferfongen wurde sil. It
is it doel dat de nije wet him feitlik rjochtsje sil op fjouwer kearngebieten: 

* it befêstigjen fan de offisjele status fan it Welsk yn Wales;
* it ynstellen fan it amt fan Taalkommissaris (Welsh Language Commissioner) mei

fiergeande funksjes, de promoasje en it fasilitearjen fan it Welsk ynbegrepen, lykas it
stypjen fande lykweardigens fan it Welsk en Ingelsk; it foech fan de nije amtsdrager sil
grutter wurde as oant no ta dat fan de Taalried; 

* it modernisearjen fan it ramt foar it brûken fan it Welsk yn it leverjen fan publike
tsjinsten. Yn de rin fan de tiid sille de Welske taalplannen ferfongen wurde troch
taalstanderts. Dêrmei moatte de burokratyske lesten foar organisaasjes werom brocht
wurde en foar de konsumint ien en oar helderder en dúdliker wurde.

* de Taalkommissaris kriget fierders it foech om klachten fan Welskpraters, dy’t tinke dat

De Counsel General is de heechste juridyske riejouwer fan it regear, op foardracht fan de earste106

Minister wurdt de Counsel General beneamd troch de Keninginne. De Counsel General is gjin

hege amtner, mar makket diel fan it Regear út. Syn posysje is beskreaun yn de Government of

Wales Act 2006, 
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Dat betsjut net dat elk yn Wales by steat wêze moat om Ingelsk en Welsk te praten. In twatalich108

Wales wurdt troch it Welsk Regear omskreaun as in lân, wêr’t minsken de kar dwaan kinne om òf

yn it Ingelsk òf yn it Welsk har libben te lieden, en wêr’t it bestean fan twa talen in sichtbere en

harkbere boarne foar keinens en krêft is. Sjoch:.Welsh Assembly Government, Memorandum Draft

Legislative Competence Order on the Welsh Language, [Cardiff], 2009, 5.
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har frijens om it Welsk te brûken oantaast is, te ûndersykjen.110

It is it doel dat de Taalkommisssaris wurdt beneamd troch de Earste Minister; fêst stiet soks
lykwols noch net, om’t der ek lûden binne om de Taalkommissaris sa ûnôfhinklik mooglik te
meitsjen. Dêrby giet it foaral om in ûnôfhinklikens fan partijpolityk dwaan en litten.111

Fierders makket de tarieding fan de nije wet it dúdlik dat tagelyk mei de komst fan de
Taalkommissaris in ein komt oan de hjoeddeiske Taalried. Wol wurdt tocht oan it ynstellen fan
in troch it regear te beneamen advysried foar de taalkommissaris. Dy advysried, de stikken
hawwe it oer in advyskommisje (Panel), kriget in strategyske rol yn it riejaan fan de
taalkommissaris as it giet om bredere beliedsoangelegenheden.  Dêrnjonken wurdt tocht oan it112

ynstellen fan in Rjochtbank foar it Welsk (Welsh Language Tribunal) dy’t as beropsynstânsje
tsjinje kin foar it oplizzen of hanthavenjen fan taalstanderts troch de Taalkommissaris. Sa’n
rjochtbank moat bestean út in presidint en sawol juridysk ûnderleine leden as leken.113

Wet-en regeljouwing foar it Welsk yn Wales

Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen
Ramtferdrach beskerming nasjonale
minderheden

Taalwet Welsk 1993

Wet Regear fan Wales 1998/2006

Beslút foech Welske taalwetjouwing 2010

6.2.2.3 Beliedsproses

Foar de plannen foar in nije Taalwet, ynbegrepen it ferfangen fan de Taalried troch it amt fan
Taalkommissaris, is it basisdokumint foar de hjoeddeiske regearingskoalysje fan Labour en
Plaid Cymru de grûnslach. Dat basisdokumint, One Wales, seit dat it regear garandearje wol dat
mear minsken, jong en âld, it Welsk leare kinne, en stimulearje dat it Welsk in taal is yn in soad
mienskippen yn hiel Wales. Dat bart om’t it Welsk ‘belongs to everyone in Wales as part of our
common national heritage, identity and public good.’  Tusken de twa oparbeidzjende114

regearingspartijen binne trije jier ferlyn in fiiftal punten ôfpraat oangeande it Welsk. 
Dat binne: 

* it fersterkjen fan de wetlike mooglikheden foar it Welsk, ynbegrepen in nije befêstiging
fan de offisjele status foar sawol it Welsk as it Ingelsk, taalrjochten as it om de

http://wales.gov.uk/news/latest/100304welsh/?lang=en110

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/03/11/welsh-language-commissioner-must-b111

e-independent-91466-26007331/

De útstelde feroarings feroarje wol de struktuer fan it taalmanagement yn Wales, mar hâlde fêst112

oan in sintraal tariedend en útfierend orgaan op dat mêd.

Legislation Committee No. 2, National Assembly for Wales, Consultation on proposed Welsh113

Language (Wales) Measure, 16 maart 2010.

Labour Party Wales/Plaid Cymru, One Wales A progressive agenda for the government of Wales,114

[Cardiff], 2007, 34.
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tsjinstferliening giet en it ynstellen fan it amt fan Taalkommissaris;
* in fierder bringen fan it besykjen om ta oerienstimming te kommen oangeande it brûken

fan it Welsk yn beskate sektoaren fan de ekonomy (EU business). De ûnderfinings dêrmei
sille brûkt wurde om yn de mande mei it regear yn Londen de mooglikheden nei te gean
foar in fersyk oan de Ried fan Ministers om it Welsk de status fan offisjele wurktaal yn de
Europeeske Uny te jaan;115

* it útwreidzjen fan de stipe foar yn it Welsk skreaune tiidskriften en kranten, ynbegrepen it
realisearjen fan in alle dagen ferskinende krante yn it Welsk;

* it stypjen fan de dot.cym-kampagne om foar Wales domeinstatus op it ynternet te krijen,
en

* it fuortsetten fan it ûndersyk nei feroarings yn de gearstalling fan de befolking mei it doel
om yn alle dielen fan Wales te stypjen dat dy gearstalling yn lykwicht is.   116

It op grûn fan One Wales ta stân kommen aktuele Welsk regear hat yn it aksjeplan foar in
twatalich Wales, Iaith Pawb (De taal fan elk) dêrnei fêstlein dat it garandearje wol dat:

* It Welsk frij brûkt wurde kin yn frije tiid en maatskiplike en saaklike aktiviteiten yn hiel
Wales

* it tal minsken dat yn Wales it Welsk brûke kin fierder tanimt.

Iaith Pawb: A National Action Plan for a Bilingual Wales makket fierders it paad dúdlik dat
gien wurdt om it doel fan in revitalisearjen fan it Welsk en it realisearjen fan in twatalich Wales
te berikken. Dêrta wurde mear as sechstich ferskillende útstellen dien. In relevant ûnderdiel is it
stribjen om in nasjonaal beliedsramt foar it Welsk te meitsjen, dat de rol fan it Welsk regear
helder makket as it giet om it ferwêzentlikjen fan polityk en strategysk liederskip, de doelen
dy’t it regear berikke wol en wannear, en de brede strategyën dêr’t dy doelen mei berikt wurde
sille en mei waans help.  Ien fan de útkomsten is fierders it commitment fan alle ministers en117

amtners om ferantwurdlik foar it Welsk te wêzen.  It taalbelied heart tsjintwurdich primêr ta118

de ferantwurdlikens fan de minister foar Erfskip (Minister for Heritage), mar dat ûntslacht oare
ministers en departeminten net fan har ferantwurdlikens foar it Welsk.   Dat docht bygelyks119

bliken út in aksjeprogram fan it ministearje fan Ekonomyske Untwikkeling en Ferfier
oangeande de ekonomyske ûntwikkeling en it Welsk.  Dat ek it ministearje foar Bern,120

Underwiis, Libbenslang Learen en Fakkundigens in wichtige funksje op it mêd fan de
twataligens spilet, seit suver himsels.

It Welsk hat ûnderwilens de offisjele status as EU-wurktaal foar beskate domeinen.115

Labour Party Wales/Plaid Cymru, One Wales A progressive agenda for the government of Wales,116

[Cardiff], 2007, 34-35.

Welsh Assembly Government, Iaith Pawb A National Action Plan for a Bilingual Wales, [Cardiff],117

2003, 9.

http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/iaith/?lang=en118

De minister for Heritage is û.m. ferantwurdlik foar keunst, kultuer, sport en toerisme.119

Minister for Economic Development and Transport, Economic Development and the Welsh120

Language, [Cardiff], 2004.
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It foargeande makket dúdlik hoe’t, nei de devolúsje fan 1999, it Welsk Regear en de Nasjonale
Assemblee foar Wales de twa liedende en bepalende aktoaren wurden binne as it om it Welsk
taalbelied giet. It elan fan de nije steatsrjochtlike struktueren foar Wales en it yn dit jier
takennen fan wetjaand foech as it om de taal giet, hat syn fertuten foar it belied oangeande it
Welsk. De útsprutsen belutsenheid fan alle Welske ministers en amtners seit yn dizzen in soad. 

Dêrnjonken is sûnt de ein fan 1993 de Welsh Language Board de wichtichste spiler as it om de
tarieding en ymplemintaasje fan it taalbelied giet.  Dy Taalried hat oant no ta as funksje:121

* it riejaan fan earder de Minister foar Wales en no de Welske minister foar it Erfguod
oangeande alles dat mei it Welsk te krijen hat;

* it riejaan fan persoanen mei in publike funksje hoe’t ynhâld jûn wurde kin oan it prinsipe
fan de lykweardigens fan Ingelsk en Welsk as it giet om oerheid en rjochtspraak yn
Wales;

* it riejaan fan dy en oare publike tsjinstferlieners oangeande it brûken fan it Welsk krekt
yn har omgean mei it publyk yn Wales.

Om dat dwaan te kinnen mei de Ried alles dwaan wat bydraacht oan syn funksjes, en yn it
bysûnder:

* it tawizen fan subsydzjes, lienings en garânsjes;
* it skriuwen fan rekkens foar it riejaan of ferlienen fan oare tsjinsten;
* it oannimmen fan jeften of saken;
* dat alles nei de tastimming dêrta fan de Minister, mei ynstimming fan it ministearje fan

Finânsjes.122

Yn it skriuwen fan de minister foar Erfguod oan de Taalried, fan 30 maart 2009, wurdt
dúdlikmakke wat it regear foar it kommend jier  fan de Taalried ferwachtet.  It giet by it123

riejaan fan de minister û.m. om it oanrikken fan beliedsdoelen as it giet om de ôfspraken yn it
‘One Wales-dokumint’ oangeande it ynstellen fan de Taalkommissaris of Taalkommisje, it
fersterkjen fan de taalrjochten en de offisjele status fan sawol it Ingelsk as it Welsk, it bydragen
oan it meitsjen fan in beliedsramt foar it regear en it leverjen fan sifers oer it brûken fan it
Welsk.

Fierders moat de Taalried, sa skriuwt de minister, him rjochtsje op it gewoan meitsjen fan it
brûken fan it Welsk. Dêrby wurdt ûnderskied makke tusken de publike sektor,
frijwilligerssektor en private sektor.

It wichtichste aktuele projekt fan de Taalried is Twf, ien fan de ûnderdielen fan it befoarderjen
en mooglik meitsjen fan it brûken fan it Welsk, de foarnaamste opdracht fan de Taalried. Twf
besiket âlden te ferlieden om it Welsk yn de húshâlding te brûken en fan it begjin ôf foar har

De Welsh Language Board is folslein lid fan it Network to Promote Linguistic Diversity.121

Sjoch: Welsh Language Act 1993, diel I, kêst 3. 122

De minister foar Erfguod hat it yn syn skriuwen fan 30 maart 2009 oer: ‘to deliver the Welsh123

Assembly Government’s strategic objectives in relation to the Welsh Language.’ 
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bern  ûnderwiis en soarch yn it Welsk te kiezen.  Mar it ûnderwiis soarget op it stuit foar124

twaris it tal Welskpraters as dat de thússituaasje dat docht. It seit him dan ek sels dat de
Taalried syn ynspannings benammen op (de earste jierren fan) it ûnderwiis rjochtet.  In tredde125

prioriteit yn it wurk fan de Taalried is rjochte op de jongerein, û.m. yn it oparbeidzjen mei de
Feriening fan jonge boeren (Young Farmers’ Club). Op lokaal nivo wurde ûnderskate
taalynisjativen stipe yn de mande mei de taalstipe-organisaasje Mentrau Iaith.

Yn de private sektor giet it benammen om it riejaan oan en it stypjen fan it bedriuwslibben as it
om it Welsk giet.  Foar de publike sektor en it frijwilligersfermidden riedt de Taalried126

taalbeliedsplannen ta en ymplemintearret dy. Der binne ûnderwilens 500 taalbeliedsplannen yn
wurking. Yn 2008/2009 kamen der 46 nije taalbeliedsplannen by en waarden 33 plannen
reviseard. Yn datselde tiidrek waard 106 kear troch it publyk klage oer tsjinstferliening fan de
oerheid dêr’t it Welsk yn miste. De Taalried die acht kear ûndersyk nei oanlieding fan in
klacht.127

In wichtich merkteken fan it wurk fan de Taalried is it struktureel oparbeidzjen mei lokale
oerheden, ûnderwiis, bedriuwslibben en it fierdere (kulturele) fjild. Om syn wurk dwaan te
kinnen telt de Taalried tsjintwurdich sa’n 75 meiwurkers.  Yn 2001 wienen dat der noch128

tritich.  De Taalried telt alve, troch de Welske minister foar Erfguod foar it tiidrek 2007-2010129

beneamde leden, dy’t út ûnderskate maatskiplike domeinen komme. Under de leden is sawol in
ûnôfhinklik konsultant, as de saaklik direkteur fan in ynstitút foar postakademysk medysk
ûnderwiis fan de Universiteit fan Cardiff, sawol in direkteur fan in hbû-ynstelling as in
ûnderwizer en sawol in direkteur fan in wenningkorporaasje as in heechleraar
sosjolingwistyk.  Der wurdt fan útgien dat de leden twa betelle dagen de moanne foar har130

lidmaatskip beskikber hawwe. Foar de foarsitter binne dat twa betelle dagen wyks.131

Yn it lêstferskynde jierferslach wurdt oanjûn dat it foar de meiwurkers fan de Taalried net
allinne om in betelle baan giet, mar ek om in misje. De meiwurkers fiele har bot ferbûn mei de
taal dy’t in woltierige en fleurige takomst fertsjinnet. Har foarnaamste fraach mei it each op de
útstelde organisatoaryske feroarings is oft it Welsk dêr better fan wurde sil. De direkteur fan de
Taalried sprekt de hope út dat de nije situaasje har foardiel dwaan sil mei de kennis en

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a], 5.124

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a], 41.125

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a], 55-56.126

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a],59.127

Sytske de Jong, Mirjam Vellinga, Yndividuele oanpak Welsh Language Board docht fertuten, yn:128

de pompeblêden, 2, 2007, 25. 

Meiron Jones, Welsh, Mercator-Education, Ljouwert/Leeuwarden, 2001, 7.129

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a], 18-20.130

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a], 21.131
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ûnderfining fan de minsken fan de Taalried.132

It Welsh is ûnderwerp fan stúdzje en ûndersyk û.m. oan de Universiteit fan Wales, de
Universiteit fan Bangor en de Universiteit fan Cardiff.

Besteande aktoaren Welsk yn Wales

Welsk Regear Welske Taalried (Ried: 11 leden, 75
personielsleden)

Nasjonale Assemblee foar Wales

Minister foar Erfguod Fjild

Reg. en Lokale oerheden

Te ferwachtsjen aktoaren Welsk yn Wales

Welsk Regear Taalkommissaris

Nasjonale Assemblee foar Wales Advyskommisje Taalkommissaris

Minister foar Erfguod en oare Welske
ministers

Rjochtbank Welske Taal

Reg. en Lokale oerheden Fjild

6.2.2.4 Sinteraasje

Foar it tiidrek 2009-2010 hat it Welske Ministearje foar Erfskip in bedrach fan mei-elkoar goed
£ 18 miljoen beskikber foar de stipe fan de Welske taal, ynbegrepen de stipe dy’t fia en oan de
Taalried jûn wurdt.  Foar dat lêste wie yn itselde tiidrek in bedrach beskikber fan sawat £ 14133

miljoen. Dêrfan wie £ 4,3 miljoen ornearre foar de eksploitaasje fan de Taalried, wylst in
bedrach fan £ 9,39 miljoen beskikber wie foar it Fûns Twatalich Wales. It folsleine
oerheidssubsydzje wie yn dat tiidrek bûn oan in maksimum fan £ 13.814.000.  Dat is134

eksklusyf de oerheidsstipe foar bygelyks de Welske omrop S4C, dêr’t yn 2008 in bedrach fan
sa’n goed 110 miljoen euro mei anneks wie.135

Sinteraasje Welsk yn Wales yn 2009/2010 yn €

Stipe Departemint foar
Erfguod

20.310.000

Taalried 4.900.000

Fûns Twatalich Wales 10.550.000

Welsh Language Board, Annual Review 2008-09, Cardiff, [s.a], 25.132

http://wales.gov.uk/docs//finance/report/091201finalbudgeteng.pdf133

Minister for Heritage, The Welsh Language Board remit Letter 2009-10, 30 maart 2009.134

S4C, Annual Report 2008, [Cardiff, s.a.], 111.135
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Reg. en lokale oerheden x Ferskaat PM

7.3 Skandinavië

Ta Skandinavië wurde yn dit ûndersyksrapport trije fan de fiif Noardske lannen rekkene, te
witten Finlân, Noarwegen en Sweden. Yn dy trije steaten, en yn Ruslân, wenje yn it Noardlike
part fanâlds de Saami.  Finlân en Sweden binne sûnt 1 jannewaris 1995 lid fan de Europeseke136

Uny. 

De trije lannen arbeidzje mei-elkoar op, û.m. as it om de taal giet en tagelyk mei Denemarken
en Iislân en de autonome gebieten fan de Faroer Eilannen, Grienlân en Ålân, yn de Noardske
Ried, sa’t dy yn 1952 oprjochte is. Sa  is yn 1986 de Noardske Taalkonvinsje yn wurking
kommen, dy’t de ynwenners fan de oanbelangjende steaten it rjocht biedt om de eigen taal te
brûken of in tolk of oersetting te krijen, yn it ferkear mei de oerheid yn ien fan de oare
Noardske lannen. Boppedat biedt de Noardske Ried de mooglikheid ta subsydzjes en beurzen
as it om it befoarderjen fan de belangstelling foar de Noardske talen of it ûndersyk dêrnei
giet.137

6.3.1 Taalsituaasje

Ofhinklik fan de brûkte definysje wurdt it tal Saami op 75.000 à 100.000 minsken rûsd.  Dy138

prate mei-elkoar tsien ûnderskate Saami-talen, dêr’t in inkelde net mear as tsientallen brûkers
fan hat. De Saami-talen wurde ta de ynheemske Europeeske talen rekkene, nau besibbe oan de
Baltysk-Finske talen. Yn it algemien wurdt ûnderskied makke tusken de Westlike en Eastlike
Saami-talen.139

Yn Finlân, dat earst yn 1917 ûnôfhinklik fan Ruslân waard, wienen yn 2003 mei-elkoar in lytse
9.000 Saami’s, dat is 0,03 prosint fan de Finske befolking, dy’t mei-elkoar goed 5,3 miljoen
minsken telt. Fan de Saami hat it grutste part it Finsk en sawat 2.200 minsken hawwe it Saami
as memmetaal.  Njonken de Saami hat Finlân in Sweedsktalige minderheid dy’t 5,5 prosint140

Ta de Saami wurde, neffens de wet, dy lju rekkene dy’t harsels as Saami beskôgje en dy’t yn de136

thússituaasje it Saami prate of praat hawwe, of waans âlden of pake en beppe thús it Saami prate of

praat hawwe, of dy’t in âlder hawwe dy’t yn it kiesregister foar it Saami-Parlemint stiet of stien hat.

Yn dit rapport wurdt konsekwint oer de Saami praat as it om de minsken giet en it Saami as de taal

bedoeld wurdt. Boppedat wurdt ien stavering oanholden en gjin ûnderskied makke nei de

ûnderskate farianten fan it Saami. 

http://www.norden.org/da/om-samarbejdet/aftaler/aftaler/sprog/spraakkonventionen137

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council138

Of Europe in accordance with Art. 15 of the European Charter for Regional or Minority

Languages: Finland, Strasbourg, 2006, 7. 

http://www.kotus.fi/?l=en&s=207139

Ministry of Justice, The Application of Language Legislation 2009, 10. 140

116



(dat wol sizze in lytse 300.000 minsken) fan de hiele befolking útmakket en dy’t benammen te
finen is yn it Suden en de Súdwestlike en Westlike kustregio’s.  Finlân hat neffens de141

Grûnwet twa nasjonale talen: it Finsk en Sweedsk.  

Yn Noarwegen, dat sûnt 1905 as ûnôfhinklike monarchy bestiet, hat goed 4,7 miljoen
ynwenners en der wenje, nei’t oannommen wurde mei, santich prosint fan alle Saami’s. Yn
2005 waarden 12.538 Saami’s ynskreaun foar de ferkiezings.  De Saami-talen en it Noarsk142

binne de twa offisjele talen fan Noarwegen.

Sweden telde op 31 maart 2007 mei-elkoar goed 9,1 miljoen ynwenners. It tal Saami’s wurdt
rûsd op 15.000 à 20.000, dêr’t sa’n 9.000 ien fan de Saami-dialekten brûke.  Njonken de143

Saami telt Sweden in Finsktalige minderheid fan sa’n 450.000 minsken, dêr’t de helte fan it
Finsk ta op beskate hichte brûkt. Sa’n 16.000 Finsk-praters wennet yn Norrbotten, it noardlikste
Sweedske distrikt.  Dêrnjonken wenje sa’n 50.000 Finsktaligen yn de delling fan de Torne,144

dy’t har dêr yn de fyftiger jieren fan de foarige ieu nei wenjen set ha. Mei-elkoar soe it om sa’n
40.000 minsken gean, net allinne yn Norrbotten, mar ek fierders yn Sweden, dy’t kennis ha fan
it Mänkieli of, yn it Sweedsk, it Tornedalsfinska, it Finsk fan de Tornedelling.145

6.3.2 Wet- en regeljouwing

Yn twa fan de trije Skandinaafske lannen, dat wol sizze Finlân en Noarwegen, hat de Grûnwet
(in) kêst(en) oangeande de taal fan it lân, alle trije lannen hawwe lykwols taalwetten oangeande
it Saami. Ek hawwe de trije steaten diel III fan it Europeesk Hânfest oangeande regionale of
minderheidstalen fan tapassing ferklearre op it Saami yn it eigen lân.  Itselde jildt foar it146

Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden.  147

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council141

Of Europe in accordance with Art. 15 of the European Charter for Regional or Minority

Languages: Finland, Strasbourg, 2006, 8.

Government of Norway, Fourth Periodical Report presented to the Secretary General of the142

Council Of Europe in accordance with Art. 15 of the European Charter for Regional or Minority

Languages: Norway, Strasbourg, 2008, 4.

Regeringskansliet, Report on the Council of Europe Charter for Regional or Minority Languages:143

Sweden, Stockholm, 2007, 7.

Regeringskansliet, Report on the Council of Europe Charter for Regional or Minority Languages:144

Sweden, Stockholm, 2001, 6.

Regeringskansliet, Report on the Council of Europe Charter for Regional or Minority Languages:145

Sweden, Stockholm, 2007, 8.

It Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen is foar it Saami yn Finlân en Noarwegen146

op 1 maart 1998 fan krêft wurden en foar it Saami yn Sweden op 1 juny 2000.

It Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonele minderheden is foar Finlân op 1 febrewaris147

1998 fan krêft wurden, yn Noarwegen wie dat op 1 july 1999 it gefal en foar Sweden wie dat op 1

juny 2000.
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6.3.2.1 Finlân

Paragraaf 1 fan de 17  seksje fan de Finske Grûnwet erkent de likense posysje fan it Finsk ende

Sweedsk as nasjonale talen fan Finlân en garandearret de dêrmei gearhingjende yndividuele en
kollektive rjochten. Dat betsjut dat de oerheid de plicht hat om har tsjinsten sawol yn it Finsk as
Sweedsk oan te bieden.  Paragraaf 3 regelet it rjocht fan minderheden, mei dêrûnder de148

Saami, om de eigen taal en kultuer te behâlden. Seksje 121 (4) fan de Grûnwet makket it rjocht
fan de Saami op selsbestjoer mooglik, as it om de eigen taal en kultuer giet yn it gebiet dêr’t de
Saami fanâlds wenje.149

Finlân hat yn 2003 in Taalwet oannommen, dy’t de Taalwet fan 1922 ferfangt. Tagelyk dêrmei
is de Wet oangeande de taalkennis fereaske foar it personiel yn tsjinst fan iepenbiere organen,
oannommen. Dy wet is yn it plak kommen fan in lyksoartige wet, ek út 1922. 

It foarnaamste doel fan de Finske Taalwet is it feilich stellen fan it grûnwetlik rjocht fan elk om
de eigen taal yn it offisjele ferkear te brûken, of dat no Finsk of Sweedsk is.  Dat betsjut dat150

de Sweedske taalgroep it rjocht hat om it Sweedsk te brûken yn de kontakten mei de
oanbelangjende lokale oerheden en ek de nasjonale oerheid.  It Saami wurdt net yn de Finske151

Taalwet neamd. Wol wurdt regele dat it regear yn de rin fan elke sittingsperioade oan it
Parlemint in rapport foarleit oer de útfiering fan de Wet. 

It Saami is oan de oarder yn de Saami Taalwet, dy’t tagelyk mei de Finske Taalwet yn 2003
yngien is en dy’t bedoeld is om it grûnwetlik rjocht fan de Saami om de eigen taal en kultuer te
behâlden en fierders te ûntwikkeljen en om de eigen taal - Inari Saami, Skolt Saami of Noard
Saami- yn it ferkear mei de rjochtbank en oare oerheidsautoriteiten te brûken.  Njonken de152

rjochten fan de Saami, makket de wet dúdlik hokfoar plichten oerheidsorganen hawwe om de
taalrjochten fan de Saami yn praktyk te bringen en te befoarderjen. Seksje 2 fan de wet makket
dúdlik op hokfoar oerheden en oerheidsorganen de wet fan tapassing is. Dêrby giet om de
gemeentlike organen fan fjouwer gemeenten, dy har gearwurkingsorganen, de regionale en

A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative Power & Provisions,148

Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 9.

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council149

Of Europe in accordance with Art. 15 of the European Charter for Regional or Minority

Languages: Finland, Strasbourg, 2006, 13.

De Wet oangeande in reorganisaasje fan it lokaal bestjoer wurket fan 1 jannewaris 2008 ôf. De150

Sweedske Assemblee, Folktinget, hat dúdlik makke dat yn dy gefallen dat gemeenten it net iens

wurde kinne oer nije grinzen en taakferdielings, it sa wêze moat dat de taalomstannichheden de

trochslach jaan moatte boppe oare betingsten. De reorganisaasje fan it lokaal bestjoer soarget der

û.m. foar dat it tal Sweedsk- en twatalige gemeenten yn Finlân werom giet fan 62 foar 2009 oant

50 yn 2010. (sjoch: A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative

Power & Provisions, Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 9.)

A. M. J. Riemersma, S. de Vries, Study on the Devolvement of Legislative Power & Provisions,151

Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2009, 9.

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council152

of Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Finland, Helsinki, 2006, 14.
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ryksorganen ûnder waans jurisdiksje de oanbelangjende gemeenten falle, it provinsjaal bestjoer
fan Laplân, it Saami Parlemint, de Advysried foar Saami oangelegenheden en noch inkelde
organen.  De wet regelet fierders de taalrjochten fan de Saami foar dy autoriteiten bûten it153

wengebiet fan de Saami oer, dy’t yn de wet neamd wurde. Dêrby giet it om de minister fan
Justysje, de Parlemintêre Ombudsman en de Ombudsman foar de minderheden. Dêrnjonken
bynt de wet ek steatsûndernimmings en yn beskate gefallen private organen dy’t ferantwurdlik
binne foar it útfieren fan beskate oerheidstaken yn it wengebiet fan de Saami.  Fierders wurdt
de taal fan de oerheidskommunikaasje en dy yn wetten, oarderingen en rapporten regele.  Oare154

plichten fan de autoriteiten yn it gebiet dêr’t de Saami fanâlds wenje, binne omskreaun yn
haadstik 3 fan de wet. Kêst 28 makket dúdlik dat it Saami Parlemint de útfiering fan de Saami
Wet byhâldt en dokuminteart. Kêst 29 skriuwt foar dat it Saami Taalburo en de Saami Taalried,
beneamd troch it Saami Parlemint, yn elke parlemintsperioade in rapport meitsje oangeande it
tapassen fan de wetjouwing foar it Saami. It earste rapport ferskynde yn 2008.155

Begjin 1996 is yn Finlân it Saami Parlemint (Sámediggi) wetlik mooglik makke. It foarnaamste
doel fan dy ynstitúsje is de tarieding en útfiering fan it kultureel selsbestjoer foar de Saami.
Foar 1996 wie ien en oar, op grûn fan in beslút, opdroegen oan de Saami Delegaasje (1973-
1995).156

It Saami Parlemint is it heechste politike orgaan fan de Saami yn Finlân. Sámediggi is in
selsstannich oerheidsorgaan, dat sjoen it aard fan selsbestjoer, gjin orgaan of diel fan de Finse
oerheid is. It falt ûnder it Departemint fan Justysje en fertsjinwurdiget de Saami op nasjonaal en
ynternasjonaal nivo. Sámediggi kin útstellen dwaan en ferklearrings takomme litte oan de
Finske autoriteiten. It Saami Parlemint telt 21 leden, en 4 deputearren, dy’t iens de fjouwer jier
yn rjochtstreekse ferkiezings troch de Saami keazen wurde. It Saami Parlemint wurdt betelle
troch de Finske oerheid.157

6.3.2.2 Noarwegen

Yn Noarwegen seit de Grûnwet yn kêst 110a dat it de ferantwurdlikens fan de steat is om de
betingsten te skeppen dy’t it de Saami mooglik meitsje om de eigen taal, kultuer en wize fan
libjen te bewarjen en te ûntwikkeljen. Kêst 92 fan de Grûnwet seit dat allinne Noarske
boargers, manlju of froulju, dy’t de taal fan it lân prate, beneamd wurde kinne yn de
steatsamten (Embeder i Staten).  Wat dy taal fan it lân is wurdt yn de Grûnwet net beneamd. 158

It giet om de gemeenten Enontekiö, Inari, Sodankylä en Utsjoki.153

Autoriteiten dy’t yn oerienstimming mei de Wet in dokumint dat in beslút ynhâldt yn it Saami154

útbringe, kinne dêrta, sa seit kêst 21 fan de Wet, sa nedich in berop dwaan op it Saami Taalburo.

Dat buro is ynsteld op grûn fan kêst 26 fan de Wet. Kêst 27 makket it mooglik dat it provinsjaal

bestjoer fan Laplân taaladviseurs foar it Saami beneamt.

Ministry of Justice, The Application of Language Legislation 2009, 69.155
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Yn 1987 naam it Noorske Parlemint (Stortinget) de wet fan 12 juny 1987 oangeande it Saami
Parlemint (Sametinget) en oare Saami wetlike oangelegenheden oan.  Dy wet waard feroare159

by wet fan 11 april 2003. It doel fan de wet is, om yn oerienstimming mei de Grûnwet, it
mooglik te meitsjen dat de Saami har taal, kultuer en wize fan libjen feilich stelle en 
ûntwikkelje kinne. Par. 1-5 seit dat it Saami en Noarsk twa lykweardige talen binne. 

Haadstik 2 fan de Wet stelt de Sameting yn, de opfolger fan de eardere Noarske Saami Ried,
dy’t him dwaande hâldt mei alles dat neffens it ynsjoch fan it Saami Parlemint de Saami rekket.
Haadstik 3 fan dyselde wet giet oer de taal fan de Saami.  Paragraaf 2 regelet dat alle wetten en
oarderings dy’t yn it bysûnder fan belang binne foar beskate of alle Saami yn it Saami oerset
wurde moatte. Oankundigings troch oerheidsorganen, dy’t yn it bysûnder ornearre binne foar
beskate of alle Saami yn it bestjoerlik distrikt foar it Saami, moatte yn it Saami en Noarsk dien
wurde.   Elk dy’t yn it Saami in fersyk rjochtet ta ien fan de gemeenten yn it taaldistrikt hat160

rjocht op in andert yn it Saami. Dat jildt lykwols net yn it gefal fan mûnlinge fersiken oan
amtners dy’t taken útfiere, los fan dy fan it neamde publike orgaan. Ek mei elk fersiken yn it
Saami rjochtsje oan in regionaal publyk orgaan binnen it distrikt. Yn spesjale gefallen kin de
Kening in útsûndering foar neier oanjûne regionale publike organen meitsje. Kêst 4 fan
paragraaf 3 regelet it brûken fan it Saami yn it ferkear mei de rjochtbank yn it taaldistrikt. Oare
kêsten geane û.m. oer it brûken fan it Saami yn de sûnens- en sosjale sektor, de Tsjerke fan
Noarwegen en it rjocht op it learen fan it Saami troch byg. amtners yn tsjinst fan publike
organen binnen it taaldistrikt.  

Kêst 12 fan paragraaf 3 stelt ta beslút in Saami Taalkolleezje yn. De fiif leden fan dy ried wurde
beneamd troch de Sameting. It Saami Taalkolleezje, sûnt 2001 de opfolger fan de Saami
Taalried, jout ried oan de Sameting en oare oerheidsorganen oangeande alle Saami
taaloangelegenheden yn Noarwegen. Boppedat ferlient it Taalkolleezje jildlike bydragen oan
aktiviteiten op it mêd fan it Saami. Dy aktiviteiten beslane net allinne kultuer, taal en literatuer,
mar bygelyks ek sûnens en sosjale tsjinsten, pjutteboartersplakken, learmiddels, útjouwerij en
ûnderwiis. Mei-elkoar giet it dêrby yn 2010 om in rûsd bedrach fan NOK 83.791.000 (likernôch
10.417.000 euro).161

It Saami wurdt fierders regele yn de Underwiiswet fan 1998, de Wet fan 18 maaie 1990
oangeande de plaknammen en de Wet fan 2005 oangeande de ‘Kindergartens’, de foarskoalske
berne-opfang. 

6.3.2.3 Sweden

Sweden hat yn 1992 in wet (1992:1433) oangeande it Saami Parlemint oannommen.  Dy wet,162

yngien per 1 jannewaris 1993, stelt in spesjaal bewâld -it Saami Parlemint- yn, mei as

http://www.lovdata.no/all/nl-19870612-056.html159

De wet rekkenet ta it bestjoerlik distrikt foar it Saami de gemeenten: Karasjok, Kautokeino,160

Nesseby, Porsanger, Tana en Kåfjord.

http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?AId=3375&MId1=2957&back=1161

SFS 1992: 1433.162
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foarnaamste taak, omskreaun yn kêst 1.1 fan de wet, it tafersjoch te hâlden op alle kwestjes dy’t
te krijen hawwe mei de Saami kultuer yn Sweden.163

De wet rekkenet ta de Saami elk dy’t har- of himsels as Saami sjocht en dúdlik makket dat
sy/hy it Saami thús praat of praat hat, of dúdlik makket dat har/syn pake en/of beppe it Saami
thús praat of praat hat, of in âlder hat dy’t ynskreaun stiet of stien hat yn it kiesregister foar it
Saami Parlemint. 

Haadstik 2 fan de Wet jout de taken fan it Saami Parlemint oan. Dat binne yn it bysûnder:

* it besluten oer it takennen fan oerheidssubsydzjes en fûnsen fan de Saami Stichting,
ornearre foar de Saami kultuer en organisaasjes, lykas dy fûnsen dy’t bedoeld binne om
yn it algemien oan de Saami beskikber te kommen;

* it beneamen fan de bestjoersried fan de Saami Skoalle, lykas oanjûn yn de Underwiiswet;
* it lieden fan it wurk op it mêd fan de Saami-taal;
* it dielnimmen oan de ûntwikkeling fan de mienskip en te soarchjen dat it ferlet fan de

Saami meinommen wurdt, de belangen fan it fokken fan rendieren en it brûken fan lân en
wetter ynbegrepen;

* it jaan fan ynformaasje oer de omstannichheden fan de Saami, en
* it útfieren fan dy taken dy’t yn oare wetten en statuten oan it Saami Parlemint takend

wurde.

Boppedat mei it Saami Parlemint finansjele en fierdere stipe jaan oan groepen, partijen of
lyksoartige ferienings dy’t yn it Saami Parlemint fertsjintwurdige binne of west hawwe.

Seksje 2 fan de wet makket de gearstalling fan it Saami Parlemint dúdlik. Der binne mei-elkoar
31 keazen leden, dy’t Sweedsk steatsboarger wêze moatte. Op foardracht fan it Saami
Parlemint beneamt it regear de foarsitter út de leden fan it Saami Parlemint. Der is fierders in
bestjoer fan sân leden.

Fierders regelet - it grutste part fan-  de wet de -direkte- ferkiezings foar it Saami Parlemint. 

Seis jier nei it yngean fan de Wet oangeande it Saami Parlemint hat Sweden in wet
oannommen, oangeande it rjocht om it Saami yn it offisjeel ferkear te brûken.  Dat jildt, sa164

seit seksje 1 fan dy wet, foar it brûken fan it Saami yn relaasje mei it lokaal en regionaal
bestjoer en de rjochtspraak yn it gebiet dat gearfalt mei it bestjoerlike distrikt foar de Saami.165

Njonken it brûken fan it Saami yn juridyske prosedueres giet de wet yn de seksjes 8 en 9 op it
brûken fan it Saami yn de berne-opfang en it âldereinwurk yn it oanbelangjende gebiet.

Yn de Ingelsktalige ferzje fan de Sami Parliament Act wurdt it Ingelske tiidwurd ‘to monitor’163

brûkt.

SFS 1999: 1175.164

Yn de praktyk binne dat de gemeenten Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk en Kiruna.165
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Wetjouwing oangeande it Saami

Finlân
Grûnwet Finlân
Hânfest regionale of minderheidstalen
Ramtferdrach nasj. Minderheden

Saami Taalwet

Wet op it Saami Parlemint

Wet taalkennis amtners

Wet non-diskriminaasje

Wet ombudsman minderheden

Noarwegen
Grûnwet Noarwegen
Hânfest regionale of minderheidstalen
Ramtferdrach nasj. Minderheden

Wet op it Saami Parlemint

Wet plaknammen

Wet berne-opfang

Sweden
Hânfest regionale of minderheidstalen
Ramtferdrach nasj. Minderheden

Wet op it Saami Parlemint

Wet Saami yn it offisjeel ferkear 

6.3.3 Beliedsproses

Yn elk fan de trije Noardske lannen is in Saami Parlemint (Sámediggi) by wet ynsteld. Yn
Finlân giet it feitlik om in foarm fan kultureel selsbestjoer. It Saami Parlemint is in tariedend en
riejaand orgaan as it giet om saken dy’t ta selsbestjoer rekkene wurde kinne.  It Saami166

Parlemint falt formeel ûnder it departemint fan Justysje en fertsjinwurdiget de Saami op
nasjonaal en ynternasjonaal nivo.  Sámediggi kin útstellen dwaan en ferklearrings takomme167

litte oan de Finske autoriteiten. 

It Finske Saami Parlemint telt 21 leden, en 4 deputearren, dy’t iens de fjouwer jier yn
rjochtstreekse ferkiezings troch de Saami keazen wurde. It Saami Parlemint wurdt betelle troch
de Finske oerheid.  Ien fan de wetlik fêstleine ûnderdielen fan it Saami Parlemint is it Saami168

taalburo, dat soarget foar de oersettings foar de oerheidsorganen neamd yn de wet op it brûken
fan it Saami yn it offisjeel ferkear. Boppedat stiet it Taalburo oerheidsorganen by as it giet om
de beskikberens fan tolken en it Taalburo leit de ymplemintaasje fêst en stipet de  fuortgong fan
de yn de wet op it brûken fan it Saami yn it offisjeel ferkear neamde doelen.

Fan 2001 ôf hat Finlân in Ombudsman foar de Minderheden, dy’t syn grûnslach hat yn in wet
en beslút, en dy’t as foarnaamste opdracht it foarút helpen fan de status en it wetlik beskermjen
fan etnyske minderheden en bûtelanners hat, en tagelyk it stypjen fan de likens en non-
diskriminaasje en goede etnyske ferhâldings yn Finlân. De Ombudsman hat de mooglikheid om

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council166

of Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Finland, Helsinki, 2006, 18.

It Saami Parlemint is assosjatyf lid fan it Network to Promote Linguistic Diversity.167

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=78&Itemid=196168
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útstellen en oanbefellings te dwaan en om te bemiddeljen tusken partijen.     169

Yn Noarwegen telt de Sámediggi mei-elkoar 39 leden. Fiif leden foarmje it deistich bestjoer fan
it Parlemint. Fierders telt it Parlemint trije kommisjes, respektivelik ien foar plenning en
finânsjes, ien foar ûnderwiis c.a. en ien foar it ekomysk en kultureel bestean fan de Saami. In
wichtich ûnderdiel fan de Noarske Sámediggi is it Taalkolleezje (Språkstyret), dêr’t de fiif
leden fan troch it Parlemint beneamd wurde, is ferantwurdlik foar alle Saami
taaloangelegenheden fan it Saami Parlemint. It Saami Taalburo fan it Saami Parlemint is
dêrnjonken ferantwurdlik foar it oersetten fan teksten foar de oerheidsorganen dy’t dêrmei te
krijen hawwe en dwaande mei it ferbetterjen fan it plak fan it Saami, û.m. troch it dwaan fan de
korpusplenning foar it Saami.  It is it Saami Parlemint dat de jilden foar it Saami tawiisd.170

 
Sweden wie de lêste fan de trije Noardske lannen dy’t in Saami Parlemint mooglik makke hat.
Dat wie yn 1993, nei’t Finlân yn 1973 syn earste Saami-ynstitúsje krige en Noarwegen dat yn
1989 hie. It Sweedske Saami Parlemint telt 31 leden, dy’t om de fjouwer jier troch de Saami
dy’t yn it kiesregister opnommen binne, keazen wurde. 

Hoewol’t de namme oars tinken docht is it Sweedske Saami Parlemint gjin orgaan fan
selsbestjoer, dat taken en ferantwurdlikheden fan it nasjonale parlemint of it lokale bestjoer
oernommen hat, mar formeel in agintskip fan de Ryksoerheid dat beheinde en troch de wet
foarskreaune taken hat. Dat nimt net wei dat ek it Sweedske Saami Parlemint wat langer wat
mear yn de rjochting fan selsbestjoer liket te gean, ek al om’t it ynternasjonale rjocht wat langer
wat dúdliker makket dat de Saami rjocht op kulturele autonomy hawwe.   Ferlykber mei de171

Noarske oanpak, hat ek Sweden in Saami Taalried, besteande út seis saakkundigen dy’t troch it
Saami Parlemint beneamd wurde, en dy’t ferantwurdlik is foar de ûntwikkeling fan it Saami, de
korpusplanning ynbegrepen.  It buro telde yn 2001 trije meiwurkers.172

Oare Saami organisaasjes yn Sweden binne it Saami Underwiis Sintrum, it Saami Underwiis
Kolleezje (it bestjoer fan de Saami skoallen) en Sáminuorra (de Saami
jongereinorganisaasje).   173

De Saami Parlemintêre Ried (Sámi Parliamentary Council ) is sûnt 2000 it frijwillige
gearwurkingsorgaan fan de trije Saami parleminten, dy yn Finlân, Noarwegen en Sweden. De
lêste nimt sûnt 2002 oan it wurk fan de Ried diel. De Russyske Saami-organisaasjes, dy’t sels

Government of Finland, Third Periodical Report presented to the Secretary General of the Council169

of Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Finland, Helsinki, 2006, 14.

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88&Itemid=112170

http://www.sametinget.se/9688171

Regeringskansliet, Initial Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of172

Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Sweden, Stockholm, 2001, 7.

Regeringskansliet, Sweden’s report on the Council of Europe Chater for Regional or Minority173

Languages: Sweden, Stockholm, 200712-13.
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gjin keazen orgaan hawwe, ha fêst twa fertsjintwurdigers yn de SPC.  174

It Saami wurdt û.m. bestudearre en ûndersocht troch it Undersyksynstitút foar de Talen fan
Finlân , it Giellagas Ynstitút fan de Universiteit fan Oulu (SF),  it Sintum foar Saamysk175 176

Undersyk fan de Universiteit fan Umeå (S)  en de Universiteit fan Tromsø (N).177 178

Aktoaren Saami

Regear (SF, N en S) Saami Parlemint (SF, N en S)

Parleminten Saami Taalburo/kolleezje/ried

Saami Parlemintêre Ried

Ombudsman Minderheden (SF)

6.3.4 Sinteraasje

De omfang fan de jildlike bydragen fan it Noarske Saami Taalkolleezje oan aktiviteiten op it
mêd fan it Saami binne hjirfoar rûsd op mei-elkoar in bedrach fan NOK 83.791.000 (likernôch
10.417.000 euro) yn 2010.  Dêr moat by oantekene wurde dat dy aktiviteiten net allinne179

kultuer, taal en literatuer beslane, mar bygelyks ek sûnens en sosjale tsjinsten,
pjutteboartersplakken, learmiddels, útjouwerij en ûnderwiis oanbelangje. Foar aktiviteiten op it
mêd fan de taal hat it Noarske Parlemint foar 2010 in bedrach fan mei-elkoar NOK 60-65
miljoen (7,5 - 8 miljoen euro) útlutsen. Yn dat bedrach is de stipe fan goed NOK 40,5 miljoen
foar de oanbelangjende gemeenten en NOK 5,1 miljoen foar de distrikten ynbegrepen.
Taalsintra krije NOK 5,5 miljoen en it fûns foar projekten kriget goed NOK 8,1 miljoen. It fjild
kin foar stipe oan de eigen taalaktiviteiten in berop op dat fûns dwaan. It projektefûns is yn
2000 troch it Noarske Parlemint ynsteld. Doe is der in bedrach fan NOK 75 miljoen frijmakke,
bedoeld as kompinsaasje foar de skea en ûnrjochtfeardigens fan it eardere belied ta it
Norwegisearjen fan de Saami. Yn 2009 waard in bedrach fan NOK 4.650.000 útkeard en dêrfan
wie in bedrach fan oardel miljoen ornearre foar it Saami.180

It Sweedske Saami Parlemint hat in jierbudzjet fan likernôch SEK 34 miljoen (3, 48 miljoen
euro), dêr’t SEK 8 miljoen (818.300 euro) foar it Saami ornearre is. Der is ûnderwilens
oerienkommen dat it budzjet foar it Saami mei sa’n SEK 6 miljoen (613.700 euro) jiers ferhege

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=83&Itemid=100174

http://www.kotus.fi/?l=en&s=207175

http://www.oulu.fi/giellagas/en/index.html176

http://www.cesam.umu.se/177

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/uit/toppsubartikkel?p_document_id=137885#HSL-fa178

k

http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?AId=3375&MId1=2957&back=1179

Ynformaasje fan it Noarske Sámediggi/Sametinget yn in email fan 24 maart 2010. 180
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wurdt.181

Stipe foar it Saami yn 2010 yn €

Noarwegen: 7,5-8 miljoen Taalsintra 684.000

Projektefûns 100.700

Sweden 818.300

613.700

Finlân PM

PM

6.4 Spanje

Oant 1978 wie Spanje, as gefolch fan it autoritêre politike systeem, in sterk sintralisearre steat.
Dat soe dêrnei mei de komst fan de parlemintêre demokrasy feroarje.  Sa makket kêst 143 fan182

de hjoeddeiske Grûnwet autonome, selsbestjoerende regio’s mooglik. Dat kêst seit dat  fan it
rjocht op autonomy gebrûk makke wurde kin troch elkoar oanswettende provinsjes mei
mienskiplik histoaryske, kulturele en ekonomyske skaaimerken, de eilan-gebieten, en de
provinsjes mei in histoaryske regionale ienheid. It hjoeddeiske Spanje hat ûnderwilens sântjin
fan sokke autonome gebieten. Dêrûnder falle, sûnt 1979 beide mei in eigen Grûnwet, it
Baskenlân yn it Noardwesten fan Spanje mei sa’n 2,13 miljoen ynwenners, en Kataloanje yn it
Noardeasten fan Spanje mei sa’n 7,5 miljoen ynwenners. De autonome gebieten binne folslein
ferantwurdlik foar it ûnderwiis, de folkssûnens en it systeem fan sosjale wissens.183

De plurifoarmens fan Spanje komt mei ta utering yn it bestean fan ûnderskate talen, mei
dêrûnder it Kastiliaansk, dat neffens kêst 3 fan de Grûnwet fan 1978 de offisjele taal fan Spanje
is.  Elke Spanjoal hat de plicht om dy taal te kennen en it rjocht om dy taal te brûken. Lid twa184

fan itselde kêst seit dat de oare talen fan Spanje offisjeel binne yn de respektivelike autonome
mienskippen, yn oerienstimming mei har statuten. Lid trije seit dat de rikens fan it taalferskaat
fan Spanje ta it kulturele erfskip heart dat ûnderwerp fan bysûndere earbied en beskerming is.

It taalkêst yn de Spaanske Grûnwet wurdt foarôf gien troch it kêst dat seit dat de Grûnwet syn
grûnslach hat yn de net te ferbrekken ienheid fan de Spaanske naasje en it rjocht op autonomy
fan nasjonaliteiten en regio’s dy’t dy ienheid foarmje en de ferbûnens ûnder elkoar erkent. 

Ynformaasje fan Sametinget yn Kiruna, yn in email fan 25 maart 2010.181

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council182

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 3.

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council183

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 11.

http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html184
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It regear fan Spanje hat yn 1992 it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen tekene.
Part III fan dat Hânfest is yn 2001 fan krêft wurden foar û.m. it Baskysk en Katalaansk.  De185

wurking fan it Hânfest stipet it belied oangeande it Baskysk lykwols net, sa’t ferwachte wurde
mei. Benammen yn de regio Navarra is de offisjele stipe foar it Baskysk der minder op
wurden.  Spanje hat ek it Ramtferdrach nasjonale minderheden fan de Ried fan Europa186

ûnderskreaun. Dat is op 1 febrewaris 1998 foar Spanje yn wurking kommen. 

6.4.1 Baskenlân

6.3.1.1 Taalsituaasje

It Baskysk is in folslein op himsels steande taal dy’t gjin bannen hat mei de Yndo-Europeeske
talen en dy’t yn de hiele Baskyske regio (Communidad Autónoma Vasca) en Navarra praat
wurdt. Ek yn it Súdwesten fan Frankryk wurdt it Baskysk brûkt. It Baskenlân telt sa’n 2,1
miljoen ynwenners en mei-elkoar trije provinsjes, 19 distrikten en 251 gemeenten. De haadsted
is Vitoria-Gasteiz.  Navarra telt mei-elkoar 272 gemeenten en sa’n 605.000 ynwenners. De187

haadstêd is Pamplona.188

Yn it Baskenlân hat tritich prosint fan de ynwenners boppe de sechstjin jier it Baskysk yn de
macht. In lytse tweintich prosint seit passive kennis fan it Baskysk te hawwen en de helte fan de
ynwenners hat gjin kennis fan dy taal. Under de jongerein fan noch gjin sechstjin jier hat
twatredde part it Baskysk yn de macht. It ferskil yn taalmacht hat alles te krijen mei it plak dat it
Baskysk sa njonkenlytsen yn it ûnderwiis hat.  Fan de trije Baskyske provinsjes is Gipuzkoa,189

dat San Sebastian as haadstêd hat, mei de helte fan de ynwenners twatalich, wat taal oangiet it
meast Baskysk.  De sifers litte in stadich omheech geande line yn it tal Baskyskpraters sjen. Yn190

1991 wie sawat in fjirde part fan de minsken twatalich, sân jier letter wie dat 28 prosint en yn
2001 wie goed tritich prosint fan de minsken twatalich. Yn 2001 koe dêrnjonken goed 18 prosint
fan de ynwenners it Baskysk allinne ferstean en hie de lytste helte fan de ynwenners, 49,6
prosint, it Baskysk alhiel net yn de macht. Dat lêste persintaazje wie yn 1981 noch 65,9
prosint.   191

It Hânfest jildt foar it Baskysk yn it Baskelân en in part fan Navarra. Foar it Katalaansk giet it om185

de Balearen, Kataloanje en Valencia. Ek it Galisysk is ûnder de wurking fan it Hânfest brocht.

Nick Gardner, Basque, Mercator, Ljouwert/Leeuwarden, 2005, 9.186

http://www.eustat.es/elementos/ele0004700/ti_Population_by_provinces_sex_and_population_den187

sity_2006/tbl0004736_i.html

http://www.navarra.es/home_en/Navarra/Asi+es+Navarra/Geografia+y+poblacion/el+territorio+y+188

sus+gentes.htm

Jasone Cenoz (Ed.), Teaching through Basque - Achievements and Challenges, Multilingual189

Matters, Clevedon, 2008.

M. Teresa Turell (Ed.), Multilingualism in Spain, Multilingual Matters, Clevedon, 2001, 18.

Govierno Vasco, IV Inkesta Soziolinguistika, Govierno Vasco, 2008, 15-19.190

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council191

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 16.
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Yn Navarra is it Baskysk, njonken it Spaansk, de offisjele taal yn de kriten dêr’t it Baskysk praat
wurdt, de saneamd Baskyskpratende regio, dy’t yn it Noarden te finen is, oanswettend oan it
Baskenlân. Fan alle ynwenners fan Navarra praat yn 2006 goed tsien prosint it Baskysk, wylst
dat yn de Baskyskpratende regio 60 prosint wie.   Navarra hat trije offisjele taalregio’s,192

njonken de Baskyskpratende regio, binne dat de mingde regio en de net-Baskyskpratende
regio.  Yn de mingde regio praat acht prosint fan de minsken it Baskysk, wylst dat yn de net-193

Baskyskpratende regio mar twa prosint is. De Baskyskpratende regio makket alve prosint fan it
folsleine ynwennertal fan Navarra út. De situaasje yn Navarra sil hjir fierders bûten beskôging
bliuwe.     

6.4.1.1 Wet- en regeljouwing

It Baskyske Autonome Statút is fan 1979. Kêst seis, lid 1,  fan dat Statút seit dat it Euskera, de
taal fan de Basken, krektlyk as it Spaansk, de status fan offisjele taal yn it Baskenlân hat. Alle
ynwenners hawwe it rjocht om beide talen te kennen en brûken. 

Lid 2 fan kêst seis seit dat de publike ynstitúsjes fan de Autonome Mienskip, rekken hâldend
mei it sosjolinguistysk ferskaat, ynsteane foar it brûken fan de twa talen, tafersjoch hâlde op de
offisjele status fan de beide talen en alle maatregels nimme dy’t nedich binne om de kennis fan
de twa talen feilich te stellen.

Lid 3 seit dat nimmen om reden fan taal diskrimineard wurde mei.

Yn kêst 4 fan it Statút wurdt de Keninklike Akademy fan de Baskyske Taal, oprjochte yn 1919,
as it offisjele riejaand orgaan oangeande de Baskyske taal neamd.   Dy Akademy docht194

ûndersyk nei de taal, stelt beskermjende maatregels út en docht, benammen nei ein sechstiger
jierren fan de foarige ieu, de korpusplenning foar it Baskysk.195

De Basiswet 10/1982 oangeande it normalisearjen fan it brûken fan it Baskysk, ek wol de wet 
standertisearjen fan it Baskysk neamd, seit yn kêst 5 dat alle ynwenners fan Baskenlân rjocht
hawwe op it brûken en kennen fan de twa offisjele talen.  196

Fierders makket dy wet dúdlik elk it rjocht hat om har- of himsels yn it Baskysk of Spaansk yn
wurd of op skrift te rjochtsjen ta de publike organen yn Baskenlân. Kêst 8 fan de wet skriuwt
foar dat de oerheid yn de autonome Baskyske regio, mei it each op offisjele publikaasjes,
oarderings en besluten yn de twa offisjele talen útbringt. Ek amtlike stikken moatte twatalich

Govierno Vasco,  IV Inkesta Soziolinguistika, Govierno Vasco, 2008, 139-141.192

Kêst 5 fan de Ley Foral del Euskera ferdielt de gemeenten fan Navarra oer dy trije regio’s.193

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-9692/en/contenidos/informacion/estatuto_guernica194

/en_455/estatu_i.html

http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&Itemid=28&catid=78&id=196&lan195

g=en&view=article

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l10-1982.html196

127



wêze, útsein as private belanghawwenden mei-elkoar ien offisjele taal ôfprate te brûken.

Fierders hat elk rjocht op ûnderwiis yn ien fan de twa talen. De oerheid hâldt dêrby rekken mei it
wollen fan âlden en dosinten en de sosjolingwistyske omstannichheden. Elk hat fierders it rjocht
om publikaasjes, radio- en televyzje-útstjoerings en fierder oanbod fan massamedia en teaters yn
it Baskysk te krijen. Ek hat elk fierders it rjocht om fakbûns- , kommersjele, kulturele,
profesjonele, politike, sosjale, rekreative of religieuze aktiviteiten yn it Baskysk te ûntwikkeljen.

Diel fiif fan de de Basiswet 10/1982 regelet it brûken fan it skreaune Baskysk yn it offisjele
ferkear. Kêst 30 seit dat it regear tasjocht op de uniformearring fan it Baskysk om as offisjele
taal yn hiel Baskenlân brûkt wurde te kinnen. Itselde kêst skriuwt it regear foar om regelmjittich
ferslach oan it Parlemint fan it Baskenlân út te bringen oangeande de taalsituaasje. It regear
stipet fierders it brûken fan it Baskysk troch de eigen organen.  197

Yn 1983 waard de Wet 1/1983 oangeande de Baskyske iepenbiere skoallen oannommen, dy’t it
plak fan it Baskysk yn it ûnderwiis regelet.  198

De Normalisearringswet foarmet it begjin fan ferskate ynisjativen ta it ferbetterjen fan de
posysje fan it Baskysk. Sa kaam yn 1982 de Advysried oangeande it Baskysk ta stân. Yn 1983
seach de Baskyske Radio (EITB) it ljocht, no in organisaasje mei fjouwer televyzjekanalen en
fiif radiostjoerders.  Ek yn 1983 kaam it beslút 138/1982 yn wurking dat it brûken fan de199

offisjele talen yn it net-universitêre ûnderwiis regelet. Yn itselde jier waard it Ynstitút foar
Baskysk learen foar folwoeksenen (HABE) oprjochte, lykas it Sekretariaat-Generaal foar it
Taalbelied en it Baskysk Ynstitút foar Oerheidsbestjoer (IVAP).Yn 1989 folge in oerienkomst
oer de finansiering fan de Keninklike Akademy fan de Baskyske Taal (Euskaltzainda). En yn
1995 krige it Steatssiktariaat foar taalbelied (Vice-Ministry of Language Policy) stal.200

Yn 1999 karde it Baskyske parlemint it algemiene plan foar it befoarderjen en brûken fan it
Baskysk goed. Dat plan biedt net allinne it ramt foar it taalbelied fan de autonome regio, mar
jout ek de legere oerheden de nedige hânfetten om taalbelied te ûntwikkeljen. It plan rjochtet
him op it ûnûnderbrutsen trochjaan fan it Baskysk fan de iene generaasje op de oare; in
útwreidzjen fan de tsjinstferliening yn it Baskysk, fierders as allinne it ûnderwiis en it
ferbetterjen fan de kwaliteit fan it Baskysk troch it befoarderjen fan it gebrûk yn it kulturele

Fishman hat opmurken dat it brûken fan de term ‘normalisearring’ net doocht, om’t de wet funksjes197

oan it Baskysk takent, dy’t earder allinne yn it Spaansk útfierd waarden. Sjoch: Joshua Fishman,

Reversing Language Shift: Theory and Practice of Assistance to Threatened Languages,

Multilingual Matters, Clevedon, 1991, 152. 

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council198

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 106-107.

http://www.eitb.com/corporatif/groupe-eitb/qui-sommes-nous/presentation/199

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council200

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 17.
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oanbod en de media.  Yn 2006 luts it Baskyske regear in bedrach fan 4.750.000 euro foar it201

stypjen fan de Baskysktalige media út.  De Baskyske televyzje waard yn 2005 stipe mei in202

bedrach fan sawat 34 miljoen euro.203

Njonken de Normalisearringswet fan 1982 kin as regeljouwing wiisd wurde op de oardering
oangeande it lesjaan fan it Baskysk oan folwoeksenen en it plan foar it brûken fan it Baskysk
troch ûnderskate oerheidsorganen fan 1989.

Wetjouwing oangeande it Baskysk yn Baskenlân

Grûnwet Spanje Autonoom Statút Baskelân 1979

Hânfest foar regionale of minderheidstalen
Ramtferdrach nasjonale minderheden

Normalisearringswet 1982

Underwiiswetjouwing c.a.

6.4.1.2 Beliedsproses

It Baskysk regear hat in ûnderminister foar it taalbelied, ûnderbrocht by it ministearje foar
kultuer, dy’t as earste de ferantwurdlikens foar it belied oangeande it Baskysk en Spaansk yn it
Baskenlân hat. It earste advysorgaan is, wetlik fêstlein, de hjirfoar al neamde Keninklike
Akademy fan de Baskyske Taal. 

It belied fan it Baskysk regear op it mêd fan de taal wurdt stjoerd troch trije basisprinsipia:
taalbelied moat strike mei de winsken fan de mearderheid fan de ynwenners. Yn it gefal fan it
Baskysk wurdt in belied fan positive diskriminaasje fierd, sûnder foarby te gean oan de
grûnrjochten fan de ynwenners. It oerheidsbelied is fierders komplemintêr op itjinge dien wurdt
troch boargers en maatskiplike organisaasjes.  Yn de praktyk bestiet it Baskyske taalbelied204

û.m. út it stypjen fan de belutsenens fan politike partijen, fakbûnen en sosjale en ekonomyske
ferbannen by it taalbelied, lyk as it beheljen fan de Kastiljaansktaligen yn it normalisearjen fan it
Baskysk. Under lieding fan it Baskysk regear wurdt it taalbelied stipe troch beliedskoördinaasje
en oparbeidzjen yn de Haboka, de kommisje foar it koördinearjen fan oerheidsorganen, troch it
neigean en besjen fan de finansjele bydragen om it brûken fan it Baskysk te befoarderjen, it
koördinearjen fan de betingsten foar subsydzjes, it stellen fan prioriteiten en it regeljen fan it
wurkgebiet fan de ûnderskate organen en it mei-elkoar besjen fan it fierders ûntwikkeljen fan de

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council201

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 45.

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council202

of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 263.

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary  General of the203

Council of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 291.

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary  General of the204

Council of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 44-45.
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besteande wetjouwing.    205

Ta de offisjele organen foar it Baskysk hearre û.m. it HABE, it ynstitút foar Baskyske
folwoeksene-edukaasje, de ôfdieling Baskysk fan it ministearje fan Underwiis en it
Oersetynstitút foar de oerheid.  Kontseilua is de Ried fan Maatskiplike Organisaasjes dy’t206

allerhanne organisaasjes, mei-elkoar 45, dy’t it plak fan it Baskysk ferbetterje wolle,
gearbringt.  It doel fan de organisaasje is it stypjen fan it standertisearjen fan it Baskysk. Dêrta207

bringt it de ûnderskate organisaasjes op Baskysk mêd by-elkoar en beynfloedet it organisaasjes
dêrbûten, mei dêrûnder politike partijen, op itselde stik fan saken. 

De Keninklike Akademy foar de Baskyske Taal docht, njonken beskate universitêre
ynrjochtings, ûndersyk nei it Baskysk, makket wurdboeken en jout ried oan brûkers fan it
Baskysk.208

Aktoaren Baskysk

Baskysk Regear
Minister foar Kultuer
Underminister foar it Taalbelied

Keninklike Akademy Baskyske Taal

Haboka

Kontseilua / fjild

6.4.1.3 Sinteraasje 

It is net dúdlik hoefolle jild yn it Baskenlân jierliks ynset wurdt foar behâld en befoarderjen fan
it Baskysk. 

6.4.2 Kataloanje

6.4.2.1 Taalsituaasje

It Katalaansk is in Romaanske taal dy’t wetlik erkend is yn de Spaanske regio’s Kataloanje,
Valencia en de Balearen. It Katalaansk wurdt fierders praat yn de Spaanske regio’s Aragon en
Murcia en yn it Frânske departemint Pyrénées-Orientales. Dêrnjonken is it Katalaansk de
offisjele nasjonale taal fan Andorra en wurdt it praat op it Italjaanske Sardynje. Mei-elkoar
wurdt it tal Katalaansktaligen op sa’n 9 à 12 miljoen minsken rûsd. Dêrfan wenje sa’n 7,5
miljoen minsken yn de autonome regio Kataloanje, dêr’t Barcelona mei goed 1,6 miljoen

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary  General of the205

Council of Europe in accordance with Article 2 of the Charter, Strasbourg, 2007, 96-97.

Government of Spain, Second Periodical Report presented to the Secretary  General of the206
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ynwenners de haadstêd fan is.  Yn dit haadstik wurdt it omtinken beheind ta dy regio. 209

Yn de 11  oant de 17  ieu wie it Katalaansk de offisjele taal yn Kataloanje, mar dêrnei soe itde de

Kastiljaansk dat plak ynnimme. Yn de tiid fan it Franco-rezjym (1936-1975) wie it yn it
iepenbier brûken fan it Katalaansk ferbean. Dat soe dêrnei yn it nije demokratyske Spanje, ûnder
de Grûnwet fan 1978, folslein feroarje. Undersyk fan trije jier ferlyn nei de Katalaanske
taalsituaasje makket dúdlik dat 93,8 prosint fan de ynwenners witte lit it Katalaansk begripe te
kinnen. It praten fan it Katalaansk slagget 75,6 prosint fan de ynwenners, 73 prosint kin de taal
ek lêze en 56,3 prosint seit it Katalaansk skriuwe te kinnen.210

Yn de delling fan Aran dêr’t sa’n goed 7.000 minsken wenje, yn it uterste noardwesten fan
Kataloanje, wurdt it Araneesk praat, dat in fariant fan it Oksitaansk is. Fjirtjin jier ferlyn ferstie
90 prosint fan de minsken yn it Vall d’Aran it Araneesk en 65 prosint spruts dy taal ek.  211

Oangeande de radio litte de sifers sjen dat likernôch likefolle lju nei de Katalaansktalige as de
Spaansktalige radio harkje. Yn it earste gefal giet it om sa’n 846.000 harkers, yn it oarde gefal
om sa’n 897.000 harkers. De radiostasjons dy’t benammen Spaansktalige muzyk útstjoere,
hawwe lykwols folle mear harkers as de Katalaanske muzykstjoerders. Yn it earste gefal giet it
om 1.327.000 harkers tsjinoer 108.000 harkers. Wat de televyzje oangiet, de Katalaanske
televyzjestjoerders bliuwe mei sa’n 22,4 prosint fier achter by de Spaansktalige televyzjestasjons
dy’t 77,1 prosint sjoggers lûke.212

6.4.2.2 Wet- en regeljouwing

Yn 1979 is it Autonome Statút fan Kataloanje oannommen. Dat statút is feroare, ûnder mear nei
in referindum, by wet fan 19 july 2006. Alle regelingen oangeande it taalbelied binne doe 
feroare, fan omfang grutter en yngewikkelder wurden.   213

Kêst 6 fan it statút giet oer de taal. It earste lid seit dat it Katalaansk de eigen taal fan Kataloanje

It Katalaansk is yn ferliking mei oare Europeeske regionale of minderheidstalen de grutste en ek209

grutter as nasjonale talen lykas it Deensk, Finsk of Iersk. Oars as dy talen is it Katalaansk oant no

ta gjin offisjele taal fan de Europeeske Uny, hoewol’t it Spaansk regear dêr yn 2004 al in fersyk ta

dien hat. Yn de ranking fan talen fan de wrâld nimt it Katalaansk it 75  plak yn (sjoch:ste

http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size).

Neffens IDESCAT, Statistical Institute of Catalonia, it buro foar de statistyk f an it regear fan210

Kataloanje: http://www.idescat.cat/dequavi/?TC=444&V0=15&V1=1&lang=en

http://www.caib.es/conselleries/educacio/dgpoling/user/catalaeuropa/neerlandes/ncle9.pdf211

Generalitat de Catalunya, Language Policy report 2008, The Government Structure for Language212

Policy Issues, [Barcelona], 2009, 40.

Generalitat de Catalunya, Language Policy report 2008, The Legal Framework For Language,213

[Barcelona], 2009, 2. (Sjoch foar it taalrapport:

htp://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vg

nextoid=69f4f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69f4f9465ff61110V

gnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default).
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is. Sadwaande is it Katalaansk de gewoane en by foarkar te brûken taal troch oerheidsorganen en
yn de iepenbiere media. It Katalaansk is ek de gewoane taal om te brûken en te learen yn it
ûnderwiis. Lid twa seit dat it Katalaansk de offisjele taal fan Kataloanje is, tagelyk mei it
Kastiljaansk, de offisjele taal fan de Spaanske steat. Alle minsken hawwe it rjocht om de twa
offisjele talen te brûken en de ynwenners fan Kataloanje hawwe it rjocht en de plicht om beide
talen te kennen. De oerheidsorganen fan Kataloanje moatte de nedige maatregels nimme om dat
rjocht tapasse  en dy plicht wiermeitsje te kinnen. Yn oerienstimming mei kêst 32 sil der gjin
diskriminaasje wêze op grûn fan it brûken fan ien fan de beide talen. 
Lid trije formulearret dat it regear -de Generalitat - en de steat de nedige stappen sette om in
offisjele status foar it Katalaansk binnen de Europeeske Uny te krijen en foar de oanwêzigens en
it brûken fan dy taal binnen ynternasjonale organisaasjes en yn ynternasjonale ferdraggen op
kultureel of taalmêd.
Lid fjouwer maaket dúdlik dat de Generalitat de ferbining en it oparbeidzjen stypje sil mei de
oare mienskippen en gebieten dy’t it taalkundich erfskip mei Kataloanje diele.
Lid fiif fan kêst 6 ferklearret dat it Araneesk de eigen taal fan Aran is en offisjele status yn
Kataloanje hat. De Conselh Generau d’Aran, it bestjoer fan Aran, hat alle foech krigen
oangeande it stypjen en ûnderwiis fan it Araneesk. Dêrmei is Aran it iennige gebiet dêr’t it
Oksitaansk offisjeel erkend wurdt en beskerming mei oerheidsbelied kriget.214

Kêst 33.4 makket dúdlik dat de amtners yn tsjinst fan de Katalaanske oerheid adekwate en
foldwaande kennis fan de twa offisjele talen hawwe moatte om har wurk goed dwaan te kinnen.
Kêst 33.2 seit dat elk it rjocht hat om de offisjele taal te brûken yn juridyske, notariële of
registraasjeprosedueres en om alle offisjele dokuminten, útbrocht yn Kataloanje, direkt en
sûnder opûnthâld yn de offisjele taal te krijen.215

Kêst 143 fan it statút makket dúdlik dat de Generalitat fan Kataloanje it allinne-foech hat as it
om de eigen taal fan Kataloanje giet.  Dêrby giet it yn alle gefallen om it fêststellen fan berik,
brûken en wetlike gefolgen fan de offisjele status en de taalkundige normalisaasje fan it
Katalaansk.. Dêrnjonken is de Generalitat yn de mande mei it Conselh Generau d'Aran
ferantwurdlik foar it taalkundich regeljen fan it Araneesk yn Aran.216

De oanpassing by wet fan 19 july 2006 hat net allinne it foech fan de Generalitat grutter makke,
mar skriuwt ek foar dat bygelyks it bedriuwslibben yn Kataloanje by steat is om sawol it
Kastiljaansk as Katalaansk te brûken. Dêr kin net elk him yn fine. De Linkse Republikeinen fan
Kataloanje (Esquerra Republicana de Catalunya) fynt dat it foech fan de Generalitat op dat mêd
noch te lyts is, wylst de Spaanske Folkspartij (Partido Popular) mient dat de Generalitat krekt te
folle foech hat.   Boppedat ûndersiket it Spaanske Konstitúsjonele Hôf of beskate kêsten fan it217

statút mooglik yn striid binne mei ien fan de prinsipes fan de Spaanske grûnwet, te witten de

http://www.caib.es/conselleries/educacio/dgpoling/user/catalaeuropa/neerlandes/ncle9.pdf214

Generalitat de Catalunya, Language Policy report 2008, The Legal Framework For Language,215

[Barcelona], 2009, 4.
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F. Xavier Vila i Moreno, Catalan in Spain, in: Guus Extra and Durk Gorter, Multilingual Europe:217

Facts and Policies, Mouton de Gruyter, Berlin, 2008, 164.
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solidêrens tusken de regio’s.  De útkomst fan dat ûndersyk, dy’t fan grut belang is foar it better218

oanjaan fan de grinzen fan it grûnwetlik foech fan de autonome regio’s is, hat krektlyn dúdlik
makke dat it Hôf net mei giet yn in fierdere ferselsstanniging. Boppedat makket it Hôf in ein oan
it befoardieljen fan it Katalaansk boppe it Kastiljaansk. It Hôf hat fierders û.m. opmurken dat it
definiearjen fan de 7.4 miljoen Katalanen as in naasje, sa’t dy yn de preambule fan it statút
opnommen is, gjin rjochtsjildigens hat.219

Yn 1983 naam it Katalaanske Parlemint de earste taalwet oan, baseard op it statút, dy’t it
Katalaansk ta iennige offisjele taal makket as it giet om toponimen.  Dêrnjonken makket de220

wet it Katalaansk as de taal fan it ûnderwiis mooglik en stelt it de Generalitat by steat om it
Katalaansk yn de media te stypjen.221

Yn 1998 waard de Taalwet ferfongen troch in nije taalwet dy’t it foech fan de Generalitat
útwreide hat. It Katalaansk is sûnt de offisjele taal fan publike organisaasjes en de gewoane taal
fan it basis- en fuortset ûnderwiis en de media. Om bygelyks de Katalaanske kultuer te stypjen
binne radio- en televyzjestasjons twongen dat op syn minst in fearn fan alle útstjoerde muzyk 
makke is troch Katalaanske musisi.222

Wetjouwing oangeande it Katalaansk yn Kataloanje

Grûnwet Spanje Autonoom Statút Kataloanje 1979/2006

Hânfest foar regionale of minderheidstalen
Ramtferdrach nasjonale minderheden

Taalwet

Underwiiswetjouwing c.a.

6.4.2.3 Beliedsproses

De heechste politike ferantwurdlikens foar it taalbelied yn Kataloanje is opdroegen oan de fise-
presidint fan de Generalitat, dy’t fierders û.m. ferantwurdlik is foar de promoasje fan de
Generalitat bûten Kataloanje, sport en religieuze oangelegenheden. Njonken de departemintale
organisaasje ken Kataloanje saneamde konsortiums. Yn dy konsortiums nimt de Generalitat diel
yn de mande mei oare oerheidsorganen of ûndernimmings.  223

Ta de departemintale organisaasje heart sûnt 2004 it Taalbeliedssekretariaat (SPL) dat it

Of Bulls and Ballots, the future of Catalonia, in: The Economist, 7 jannewaris 2010.218

A nationality, not a nation, in: The Economist, 1 july 2010.219

Llei 7/1983 de 18 d’abril, sjoch: http://bibiloni.net/legislacio/LNLC.htm220

F. Xavier Vila i Moreno, Catalan in Spain, in: Guus Extra and Durk Gorter, Multilingual Europe:221

Facts and Policies, Mouton de Gruyter, Berlin, 2008, 164.
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oerheidsorgaan is foar it tarieden, koördinearjen en útfieren fan it Katalaanske taalbelied.  It224

doel fan it SPL is it ymplemintearjen fan de taalwetjouwing lykas it Autonome Statút dy
meibringt.  It SPL hat de folgjende funksjes:225

* it útstellen fan passende maatregels om it taalbelied fierder te bringen;
* it stelt wetlike en beliedsmaatregels foar op it mêd fan it taalbelied en rapportearret oer

algemiene projekten yn gearhingjen mei it wurk fan de ûnderskate Katalaanske
departeminten;

* it arbeidet mei de Technyske Taalbeliedskommisje op en jout technyske stipe om
taalprojekten fan de Katalaanske departeminten oan te moedigjen en te koördinearjen

* it stipet en koördinearret, sa nedich yn de mande mei it Katalaansk Konsortium foar
Taalnormalisaasje, it taalbelied lykas dat troch gemeenten yn Kataloanje opset wurdt;

* it makket en ûntwikkelt belied dat it brûken fan it Katalaansk fierder helpt yn alle gebieten
fan de Katalaanske maatskippij en de beskikberens fan produkten en tsjinsten yn it
Ktatalaansk; 

* it befoardert it learen fan it Katalaansk troch de folwoeksenen yn Kataloanje en it besiket
in goed heinen op taalmêd fan nije ynwenners fan Kataloanje;

* it organisearret eksamens en is ferantwurdlik foar diploma’s en sertifikaten foar tolken en
oersetters út as it om it Katalaansk giet; 

* it stipet en koördinearret, fia it TERMCAT Terminology Sintrum, terminologyske
oangelegenheden en soarget foar it fersprieden fan de nije terminology troch it Sintrum;

* it arbeidet mei it Institut d’Estudis Catalans op om it tapassen fan taalregels mooglik te
meitsjen en oan te moedigjen. Yn it gefal fan plaknammen giet soks mei help fan de wetlik
ynstelde Plaknammekommisje;

* it stipet yn oparbeidzjen mei de Maatskiplike Ried foar it Katalaansk it maatskiplik debat
oer it taalbelied en it krijen fan ienriedigens, sadat it Katalaansk op alle mêden faker brûkt
wurdt;

* it stipet de dialooch en it oparbeidzjen en it moediget de koördinaasje mei oare ynstituten
op it mêd fan it Katalaansk oan, benammen binnen de Katalaanske taalmienskip;

* it biedt op fersyk stipe oan de Algemiene Ried fan Aran as it giet om it taalbelied en it
stypjen fan it Araneesk, en

* it arbeidet mei it Ynstitút Ramon Lull op as it giet om dy syn opdracht ta it fersprieden en
befoarderjen fan it Katalaansk bûten it taaldomein.226

Oare aktoaren op it mêd fan it Katalaansk binne de hjirfoar al neamde Technyske
Taalbeliedskommisje en ek it Technysk Taalbeliedsnetwurk. De earste is in kollegiaal orgaan
dat bestiet út de minister fan it Fise-Presidintskip, dy’t foarsitter is, en de sekretarissen-generaal
fan de ûnderskate departeminten en de direkteur-generaal  fan SPL. De kommisje moat der foar
soarchje dat taalregelingen troch alle departeminten it selde tapast wurde. It Netwurk is in
agintskip fan SPL en de Technyske Taalbeliedskommisje as it giet om it tapassen fan it offisjele

Generalitat de Catalunya, Language Policy report 2008, The Government Structure for Language224
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It SPL is folslein lid fan it Network to Promote Linguistic Diversity.225
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taalbelied binnen departeminten en oerheidsorganen. It Netwurk wurdt foarme troch dy amtners
dy’t har binnen de ûnderskate oerheidsorganen mei taalbelied dwaande hâlde.

It Katalaanske Konsuminte Agintskip is in ûnôfhinklik agintskip binnen it departemint foar
Ekonomy en Finânsjes, dat alle foech op it mêd fan konsuminte-oangelegenheden hat,
ynbegrepen dy oangeande ynformaasje, oplieding, advys, ynspeksje en supervisy. De
taalrjochten fan konsuminten is ien fan dy oangelegenheden. It Agintskip hat it foech boetes op
te lizzen yn dy gefallen dat produsinten har net oan de foarskriften hâlde.227

It Katalaansk Konsortium foar Taalnormalisaasje (CPNL) stipet kennis en brûken fan it
Katalaansk yn alle domeinen. It organisearret kursussen Katalaansk foar folwoeksenen en biedt
minsken, organisaasjes, bedriuwen en lokale ynstellings en organen allerhanne taaltsjinsten oan,
sadat it makliker wurdt om it Katalaansk te brûken. CPNL is yn 1989 yn it libben roppen troch
de Generalitat en 19 gemeenterieden. Underwilens hawwe oare pleatslike, distrikts- en
provinsjale rieden har by de organisaasje foar akwisysjeplenning oansluten.  De organisaasje228

hat ûnderwilens mear as 150 kantoaren yn Kataloanje.229

It hjirfoar ek al neamde TERMCAT is feitlik it orgaan dat him dwaande hâldt mei in beskaat
part fan de korpus-planning fan it Katalaansk. Allerhanne nije wurden dy’t op bygelyks mêden
lykas de wittenskip, technology, gastronomy of sport opkomme, krije in nij Katalaansk
ekwivalent. De nijfoarmingen wurde fia de website en ek it ofisjele blêd fan de Generalitat nei
bûten brocht. Yn de mande mei twa oare organisaasjes wurdt fierders de ymplemintaasje fan de
nijfoarmingen besjoen en neigien.230

It Ynstitút Ramon Lull is in konsortium dat oprjochte is troch de Generalitat yn de mande mei it
Institut d’Estudis Catalans. It foarnaamste doel is de eksterne promoasje fan it Katalaansk. Dat
bart û.m., sa’t de Nederlandse Taalunie dat ek docht, troch it stypjen fan de stúdzje fan it
Katalaansk op universiteiten bûten Kataloanje. Yn it akademysk jier 2007-2008 waard it
Katalaansk op 124 universiteiten yn de wrâld, mei dêrûnder 96 yn Europa, oanbean en
studearre.  Ek soarget it Ynstitút foar learmateriaal en de oplieding fan dosinten Katalaansk as231

frjemde taal en de preintaasje fan it Katalaansk op manifestaasjes yn it bûtenlân, lykas de

Http://www.consum.cat/temes_de_consum/drets_linguistics/index.html.227

Akwisysje-plenning wurdt brûkt om it belied oangeande it fersprieden en brûken fan in taal te228

stypjen oan te jaan. (Sjoch: Robert L. Cooper, Language Planning and Social Change, Cambridge

University Press, Cambridge, 1989, 33-34.) 
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Expolangues Fair yn Parys en de Expolingua yn Berlyn, beide yn 2008.232

It Institut d’Estudis Catalans (IEC) is in akademyske organisaasje rjochte op it dwaan fan
ûndersyk nei alle aspekten fan de Katalaanske kultuer. De taalkundige ôfdieling fan it ynstitút
fiert leksikografyske, grammatikale en nammekundige projekten út.233

De Maatskiplike Ried foar it Katalaansk, útein set yn 1991, is de foarnaamste organisaasje foar
it riejaan en rieplachtsjen en maatskiplik dielnimmen oan en belutsenens by it taalbelied fan de
Generalitat. De Ried wurdt foarsitten troch de presidint fan de Generalitat en bestiet fierders út
de minister fan it fise-presidintskip, de direkteur-generaal fan it SPL, de presidint fan it IEC, 34
leden út in ferskaat fan organisaasjes en organen en ek nochris tusken de 30 en 40 yndividuele
leden, dy’t lid binne op grûn fan har kennis, ûnderfining of oansjen op it mêd fan it
Katalaansk.  De Maatskiplike Ried stribbet fiif doelen nei:234

* it hifkjen fan doelen en resultaten fan it taalbelied fan de Generalitat en yn it bysûnder it
jierferslach fan de Generalitat op dat mêd;

* it op fersyk fan it regear neigean en analysearjen fan saken dy’t te krijen hawwe mei it
stypjen en befoarderjen fan it Katalaansk yn alle maatskiplike domeinen;

* it jaan fan in miening oer taalbeliedsprojekten dy’t it regear goedkard hat;
* it riejaan fan it regear om ûndersyk te dwaan en advys yn te winnen, njonken it nimmen

fan maatregels dy’t yn oerienstimming binne mei de doelen fan de Taalbeliedswet fan 7
jannewaris 1998, en

* alle oare saken dy’t troch wet of regeling takend binne.235

Aktoaren Katalaansk

Regear Kataloanje Generalitat Maatskiplike Ried foar it Katalaansk

Fise-presidint Generalitat Agintskip Konsumintesaken

Taalbeliedsekretariaat (SPL) TERMCAT

Technyske Taalbeliedskommisje Konsortium foar taalnormalisaasje (CPNL)

Technysk Taalbeliedsnetwurk Institut Ramon Lull

Institut d’Estudes Catalans (IEC)

6.4.2.4 Sinteraasje
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Yn it jier 2008 hie de Generalitat mei-elkoar in bedrach fan goed 153 miljoen euro foar it brûken
fan it Katalaansk oer. Dêrfan gie in bedrach fan goed 32 miljoen euro nei it
Taalbeliedssekretariaat (SPL).  Dat bedrach wie respektivelik yn 2000 en 2004 noch 12,6
miljoen euro en sawat 18 miljoen euro. It grutste bedrach fan de útjeften yn 2008, goed 53,5
miljoen euro waard op ûnderwiismêd útjûn, wylst kultuer en media in bedrach fan goed 48
miljoen euro fregen. Lytse(re) bedraggen wienen der op it mêd fan ekonomy en finânsjes,
binnenlânske saken en folkssûnens.236

It SPL joech de grutste bedraggen út oan it konsortium foar Taalnormalisaasje en it TERMCAT-
konsortium. Dêrnjonken waarden ferskate projektsubsydzjes takend, mei dêrûnder 1,8 miljoen
euro foar it mooglik meitsjen fan kommersjele films, neisyngroniseard of ûndertiteld yn it
Katalaansk, en goed 835 tûzen euro foar it IEC, ornearre foar ûnderskate taalkundige
projekten.237

It departemint fan de fise-presidint joech û.m. in bedrach fan sawat 200.000 euro foar it
ûnderwiis fan it Katalaansk yn it bûtenlân en ien miljoen euro foar it sprieden en stypjen fan de
Katalaanske identiteit binnen de ‘Katalaanske geografyske sfear’, dat wol sizze bûten
Kataloanje, mar bygelyks yn Roussillon (F) en Valencia en op de Balearen. Foar it ûnderwiis fan
it Katalaansk oan universiteiten bûten it Katalaanske taalgebiet waard, fia it Ynstitút Ramon
Lull, in bedrach fan 1,9 miljoen euro útjûn.

Op it mêd fan kultuer en media gienen gruttere bedraggen nei û.m. it Fûns foar private krante-
útjouwers (5,7 miljoen euro), it Fûns foar periodike publikaasjes yn it Katalaansk of Araneesk
(4,4 miljoen euro), it Katalaansk Nijsagintskip (3,3 miljoen euro) en it Fûns foar private digitale
Katalaansk- of Araneesktalige televyzje.  It ûndersteand oersjoch folget de departemintale238

yndieling fan de Generalitat, de departeminten dy’t gjin útjeften op it mêd fan it Katalaansk
dienen, net ynbegrepen. 

Stipe foar it Katalaansk yn 2008 yn € 

Regear Kataloanje

153.067.700

Taalbeliedssekretariaat 32.229.395

Fise-presidint (taalbelied) 8.651.388

Departemint fan de presidint 175.229

Maatskiplike aksje en boargerskip 2.817.601

Kultuer en media 48.319.758

Ekonomy en finânsjes 41.665
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Underwiis 53.533.357

Oerheidsbelied en -behear 1.499.183

Ynnovaasje, universiteiten en
ûndernimmings

3.822.984

Binnenlânske Saken 108.622

Justysje 1.756.744

Folkssûnens 107.544

Wurkgelegenheid 4200

6.5 Konklúzje

Op alle hjirfoar beskeaune tsien ûnderskate taalsituaasjes hawwe de respektivelike nasjonale
oerheden sawol it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen, en yn it bysûnder diel
III fan dat Hânfest, as it Ramtferdrach nasjonale minderheden, beide konvinsjes fan de Ried fan
Europa, fan tapassing ferklearre.  

Yn twa fan de oanbelangjende nasjonale steaten, te witten it Feriene Keninkryk en Sweden, hat
de oanbelangjende regionale taal gjin kêst yn de Grûnwet. Yn alle tsien regio’s is fierders
bysûndere wetjouwing ta stân kommen oangeande (bysûndere aspekten fan) de oanbelangjende
taal en/of it ynstellen fan in belieds- of advysorgaan mei it each op dy taal. 

It is net ferrassend dat de wetlike en organisatoaryske ynfrastruktuer yn Sleeswyk-Holstein mei
amper 10.000 (Noard-)Frysktaligen krekt wat lytser fan omfang is, as yn de beide, wat sprekkers
oangiet grutste regio’s, Baskenlân en Kataloanje. Yn alle taalgebieten is lykwols ien en yn
beskate gefallen mear as ien orgaan dat him mei it taalbelied dwaande hâldt. Dat kin in orgaan
wêze mei typysk in arena-funksje, lykas de maatskiplike rieden foar respektivelik it Baskysk en
Katalaansk en de riejaande kommisjes yn it gefal fan Dútslân en de oanbelangjende dielsteaten.
Yn it Baskenlân en Kataloanje fungearje tagelyk ek organen mei in technysk-spesjalistyske
funksje of in beliedsferarbeidzjende funksje. Yn it gefal fan it Gaelysk en de Welsh Language
Board giet it om organen mei benammen in technysk-spesjalistyske funksje. De foarsjennings
fan en foar de Saami hawwe de foarm fan in parlemint, organen mei benammen in arena-
funksje. Sjoen lykwols foech, plak en kontekst fan dy organen giet it om in fierdergeande
foarsjenning as yn it gefal fan bygelyks Dútslân en it Feriene Keninkryk.

Alle taalsituaasjes hawwe wittenskiplike foarsjennings mei in ynformaasje-ferarbeidzjende
funksje. Dy funksje kin foar in part gearfalle mei it orgaan dat him benammen op de
korpusplanning fan in taal rjochtet. 

Yn it gefal fan Wales liket it besteande orgaan, de Welsh Language Board, ferfongen te wurden
troch it amt fan Taalkommissaris. Dat wol lykwols net sizze dat de arena-funksje ferjitten wurdt,
om’t dy yn de foarm fan in advyskommisje foar de Taalkommissaris stal liket te krijen. Lykas
mei de Taalkommissaris yn it Feriene Keninkryk - en ek yn Ierlân- in hege autoriteit op it mêd
fan de taal mooglik makke wurdt, ken Dútslân it ynstitút fan de lêsthawwer, in funksjonaris dy’t
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benammen fan belang is foar de tagong fan de oanbelangjende taalgroepen ta de heechste
autoriteiten en sadwaande benammen in bemiddeljende funksje yn it proses fan agindafoarming
ferfollet.

De kommisjes en rieden yn Dútslân beheine har, oars as dy bygelyks yn Skandinavië, Wales en
Spanje, foaral ta de posysje fan de oanbelangjende taal en it dêrta nedige sektorale belied. Yn
Wales en Spanje is taalbelied in relevante gearstallende faktor as it om bygelyks ûnderwiis en
kultuer en media giet, wylst ek net oan it bedriuwslibben foarby gien wurdt. Yn it gefal fan de
Saami giet it net allinne om de taal, mar benammen om it ekonomysk bestean fan de Saami. Dat
makket de Skandinaafske situaasje hiel oars as de fierder beskreaune gefallen. 

Yn it gefal fan Kataloanje en Wales falt de grutte belutsenens fan it oanbelangjende regear en
elk yndividueel regearingslid mei it taalbelied op. Dat it taalbelied ta de ferantwurdlikens heart
fan ien bewâldspersoan seit himsels, mar dat ûntslacht alle oare bewâldspersoanen net fan de
plicht om op syn mêd ek taalbelied te ûntwikkeljen.    

De hjirfoar neamde finansjele sifers binne amper mei-elkoar te ferlykjen. De neamde bedraggen
binne te ûnfolslein en fan ferskillende jierren. De oersjoggen meitsje lykwols wol dúdlik dat as
de neamde bedraggen ferbûn wurde mei it tal sprekkers fan de oanbelangjende taal, de
ynvestearrings yn it Sorbysk fan de ûnderskate taalgroepen fierwei it grutst binne. Dat soks it
gefal is hat syn bysûndere reden yn de skiednis fan dy taalgroep en it lân dêr’t de Sorben wenje. 
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7 Ferliking en foarslach

7.1 Ynlieding

Nei’t yn haadstik 2 op de opdracht ta it ûndersyk is yngien, it doel en de ûndersyksfragen
formuleard binne en de relevante beleidsdokuminten oanhelle binne, hat haadstik 3 it oer
ûnderskate aspekten fan de beliedsfoarming, mei dêrûnder it aard en de organisaasje fan it
taalbelied. It fjirde haadstik giet yn it bysûnder yn op it Fryske taalbeliedsproses en de aktoaren
dy’t dêr op it stuit in rol yn spylje. Ek it besteande taalbelied en benammen de doelen fan dat
belied wurde neamd, wylst it haadstik beslút mei it Ryksbelied op it mêd fan it Frysk. De twa
folgjende haadstikken geane yn op repektivelik it beliedsproses oangeande fjouwer nasjonale
talen en oangeande ferskillende unike regionale talen yn seis ûnderskate Europeeske lannen. Dy
empiryske ferkenning levert in ferlikingsramt op dêr’t de ûnderskate taalsituaasjes en har belied
mei ferlike wurde kinne. Dêrnei sil op grûn fan dy ferliking in foarslach dien wurde oangeande it
management fan it Fryske taalbelied.

7.2 Ferliking fan it management fan it taalbelied

It ferlikingsramt foar it management fan it taalbelied yn de ûndersochte taalsituaasjes hat, op
grûn fan de hjirfoar diene empiryske ferkenning, de folgjende punten fan omtinken:

1. Wurdt de oanbelangjende taal yn de Grûnwet neamd?
2. Is diel III fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen fan tapassing? 
3. Is it Ramtferdach nasjonale minderheden fan tapassing?
4. Is der in spesifike taalwet om de posysje fan de oanbelangjende taal te regeljen?
5. Wurdt de oanbelangjende taal yn de fierdere wetjouwing regele?

6. Is in orgaan, lykas beskreaun yn diel II, kêst 7.4 fan it Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen, ynsteld?

* Wat is de status fan dat, op de kontekst fan in taal rjochte orgaan?

7a. - fêste oerheidskommisje
7b. - agintskip
7c. - selsstannich oerheidsorgaan
7d. - privaatrjochtlike status

* Wat is it wurkmêd fan dat orgaan?

8a. - taal
8b. - taal en ekonomy
8c. - alle belied, taal ynbegrepen 

* Wat foar funksje ferfollet dat orgaan?

9a. - arena/platfoarm
9b. - technysk-spesjalistysk
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* Is der in fêstleine rapportaazje oan it politike bestjoer oangeande de regionale taal, oars as
bygelyks foarskreaun yn kêst 15 fan it Europeesk Hânfest foar regionale of
minderheidstalen?

10. - rapportaazje oan regear en/of parlemint 

* Wat taak yn it beliedsproses hat it orgaan, lykas bedoeld yn diel II, kêst 7.4 fan it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen?

- beliedstarieding 
11a . - advisearring oer it belied
11b. - belangebehertiging
11c. - beliedsútfiering
11d. - ymplemintaasje 

- beliedsevaluaasje
11e. - neigean en besjen
11f. - hanthavenje

- sekundêre taken
11g. - ombudsfunksje/foarlochting
11h. - taalfasiliteiten: oersetten

* Is der in orgaan dat rjochte is op de taal sels? 

12a. - korpusplanning
12b. - taalsoarch
12c. - materiaalûntwikkeling 

13. Is der in orgaan mei in ynformaasje-ferarbeidzjende funksje?

14. Wat is de finansjele ynset fan de oerheid yn relaasje ta it tal sprekkers fan de
oanbelangjende taal?

Boppesteand ramt begjint mei it (grûn)wetlik ferankerjen fan de taal. Dat al of net (grûn)wetlik
regeljen fan in taal kin net lossjoen wurde fan de fierdere legislative opfettings en tradysjes fan
in steat.  Mar dat nimt net wei dat in grûnwetlik kêst oer it generaal wat seit oangeande in1

beskate foarm fan ynstitúsjonele stipe foar de eigen taal of talen. Dat komt suver noch sterker
nei foaren yn it ratifisearjen fan it Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen, lykas it
Ramtferdrach nasjonale minderheden, beide ferdraggen fan de Ried fan Europa. Dat dy
ferdraggen ta stân kommen binne is noch opmerkliker as betocht wurdt dat steaten noch net sa
lang ferlyn ta de foarnaamste bedrigings foar regionale talen hearden. Yn de nijste tiid hawwe
dyselde steaten har wat langer wat mear ta ûnmisbere bûnsmaten fan dyselde talen ûntjûn.  Dat2

Fan de  27 steaten dy’t op it stuit lid fan de Europeeske Uny binne, hawwe sechstjin in kêst1

oangeande de nasjonale taal yn de Grûnwet opnommen.

Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, Fryske Akademy,2

Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 43.
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de steaten hiel oars as earder tsjin it bestean fan regionale talen oansjogge, docht ek bliken út it
oannimmen fan beskate spesifike taalwetten. Sa’n hiele wetlike ynfrastruktuer is mei-elkoar fan
grut belang as it giet om de fraach op hokfoar wize in taal nei de takomst ta hoede en beskerme
wurde kin.

Hjirfoar is it omtinken benammen útgien nei dy organen dy’t, sa’t diel II, kêst 7.4 fan it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen omskriuwt, yn it libben roppen binne om
‘advies aan de autoriteiten [uit te brengen] inzake alle aangelegenheden bertreffende streektalen
of talen van minderheden.’  As sa’n orgaan yndied yn it libben roppen is, dan is de folgjende3

fraach wat de status fan dat orgaan is. Giet it om in oerheidslichem dat syn wurk feitlik as
agintskip docht, of giet it om in selsstannich bestjoersorgaan dat foech hat om beskaat belied te
ûntwikkeljen en/of út te fieren. It kin ek om in hybride organisaasje gean, dêr’t it winliken net
dúdlik fan is of it no om in publyk of privaat orgaan giet.4

In oar punt fan omtinken is de fraach nei de bredens fan it orgaan. Giet it om in eksklusyf
sektorale benadering dêr’t it allinne om de taal yn giet, of hâldt it orgaan him bygelyks ek direkt
dwaande mei it ekonomysk èn fierdere maatskiplik bestean fan de taalgroep, sa’t yn Ierlân en yn
it gefal fan de Saami te sjen is. It soe ek sa wêze kinne dat it oanbelangjende orgaan in opdracht
hat om omtinken oan benammen taal en ekonomy te jaan. Yn it ûndersyk komt dat model
lykwols net foar.

De gearstalling fan it orgaan kin ferskille nei de funksje dy’t it ferfollet of ferfolje wol. Sa’t
earder oanjûn is, kin it gean om in orgaan dat ynsteld is om it oerlis en de oerienstimming fan it
oerheidsbestjoer mei de oanbelangjende sektor stal te jaan. Yn dat gefal fan klam op de arena- of
platfoarmfunksje wurde fertsjintwurdigers fan dy sektor, c.q. fan (oerkoepeljende) organisaasjes
yn dy sektor útnoege om lid fan it orgaan te wurden. It kin ek gean om it temjitte kommen oan it
ferlet fan kennis fan it oerheidsbestjoer op it oanbelangjende mêd. Yn dat gefal stiet de
technysk-spesjalistyske funksje foarop en sille gjin fertsjintwurdigers frege wurde om oan it
oerlis diel te nimmen, mar saakkundigen útnoege wurde om har kennis yn te bringen. It Berie
foar it Frysk is dêr hjoeddedei in foarbyld fan. It seit suver himsels dat ek in tuskenfoarm fan
beide modellen mooglik is. Sa is de Nederlandse Taalunie by útstek in orgaan mei in technysk-
spesjalistyske funksje. Dochs hat datselde orgaan ek oerliskommisjes ynsteld dy’t in beskate
platfoarmfunksje op ûnderwiismêd útfiere. En yn it gefal dat de beskate taalgroep (in foarm fan)
selsbestjoer tastien wurdt, sille leden mei help fan direkte of yndirekte ferkiezings wûn wurde.
Dy fariant docht him foar yn de trije steaten dêr’t de Saami hiem binne. 

Foar it taalbelied is de tagong ta de politike en beliedsaginda fan belang. Dy tagong wurdt net
allinne stipe troch oanwêzigens en wurkjen fan in beskaat orgaan, mar ek as fêstlein is dat om de

Trb., 1993, 199, 6.3

Sjoch foar de term hybride: Taco Brandsen en Philip Marcel Karré, Hybride organisaties: een4

overzicht van het onderzoek in de Nederlandse bestuurskunde, in: Bestuurswetenschappen, 2010,

2, 71-85. 
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safolle tiid in (evaluearjend) rapport oer dat belied oan parlemint en/of regear útbrocht wurdt.5

Dy omstannichheid wurdt as ôfsûnderlik punt fan omtinken opfierd. 

It folgjende skift yn it ferlikingsramt bestiet út omtinken foar de taak en/of taken fan it orgaan yn
it beliedsfoarmingsproses, dat hjirfoar neier útwurke is yn trije dielprosessen: tarieding, 
evaluaasje en sekundêre taken. In orgaan kin yn alle trije dielprosessen in rol spylje, mar him ek
beheine ta ien of twa fan dy ûnderdielen. Foar de dúdlikens kin sein wurde dat de tarieding fan it
belied einiget as de politike beslútfoarming syn beslach krigen hat en ta de útfiering fan it dan
fêststelde belied oergien wurdt of wurde kin. De kompetinsje fan in orgaan kin him fierders
beheine ta ien opdrachtjouwer, mar ek útwreide wurde ta ferskate adressanten. Sa kin in orgaan
mei it each op syn advysfunksje ynsteld wêze troch en rjochte wêze op it provinsjaal bestjoer,
mar dêrnjonken ek in rol spylje as it om de belangebehertiging yn de rjochting fan bygelyks de
sintrale oerheid giet.  

In orgaan dat yn it foarste plak as advysorgaan oangeande it belied ynsteld is, kin dêrnjonken ek
in funksje yn de rjochting fan allerhanne aktoaren  ferfolje as it bygelyks om de foarljochting oer
it belied giet. Ek de ombudsfunksje past yn datselde ramt, bedoeld om beswieren en konflikten
dy’t ûntsteane nei oanlieding fan it útfieren fan it belied, op te lossen. Ek komt it foar dat it
orgaan oan tredden oersetfasiliteiten beskikber stelt. Fansels kinne sokke funksjes ek bûten it
orgaan om organisearre wurde. Sa lit it Ierske foarbyld in sterke klam op de ombuds- en
ymplemintaasjefunksje sjen, dien troch de dêrta ynstelde taalkommissaris. Wylst it
oanbelangjende orgaan foar taalmanagement sawol tariedende as útfierende funksjes foar it
taalbelied ferfollet. 

By alle punten fan omtinken oant no ta giet it winliken om it feroarjen fan de kontekst fan de
oanbelangjende taal, mar it kin ek om de taal sels gean. Yn dat gefal moat benammen tocht
wurde oan wat hjirfoar de kodifikaasje fan in taal neamd is. It meitsjen fan wurdboeken,
grammatika’s en it dwaan fan ûndersyk nei de oanbelangjende taal hearre ta dat ûnderdiel.

Ta beslút folgje dan noch twa punten fan omtinken. Yn it foarste plak is dat de fraach nei in
ynformaasje-ferarbeidzjende funksje. Dêrby moat net tocht wurde oan de hjir bedoelde organen
dy’t op de statusplanning fan in taal rjochte binne, mar oan (wittenskiplike) organisaasjes dy’t de
taak hawwe om yn opdracht of op grûn fan in (wittenskiplik) programma ynformaasje ta kennis
te ferarbeidzjen. Yn dat gefal giet it foaral om ûndersyks- en/of (wittenskiplike) ynstituten dy’t
direkt of yndirekt de grûnslaggen foar it belied oanrikke kinne.
 
Oer it oare en lêste punt wurdt bûten it ramt om rapporteard. Dat punt wol wat sizze oer de
relaasje tusken de omfang fan de oanbelangjende taalgroep en de finansjele ynspannings foar de
oanbelangjende taal. Dy eksersysje moat lykwols mei it grutst mooglike foarbehâld dien wurde,
om’t beide data, sawol dy oer de tallen praters as dy oer de finansjele ynset, net eksakt bekend
binne. Yn it gefal fan de nasjonale talen bliuwt in net lyts part fan de ynspannings bûtendat
ferside yn allerhanne net direkt op taal rjochte belied. Feitlik moat sawol as it om tallen brûkers
as finansjele ynspannings giet fan in rûzjen praat wurde, dy’t net mear as in beskate yndikaasje

Op dit plak wurdt fierders net yngien op alternative tagongen ta de politike en beleidsaginda sa’t dy5

bygelyks bean wurde troch in nasjonale ombudsman, in konsuminte-autoriteit of in offisjele

lesthawwer foar minderheden.
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oplevert. Boppedat wurdt sa’n benadering sterk beheind troch de wet op de grutte tallen. Wat
lytser in taalgroep wat grutter de finansjele ynspannings de prater fan dy taal, sûnder dat lykwols
de ynspannings te ferlykjen binne mei dy foar in taal mei mear brûkers. Boppedat makket it hiel
wat út as it taalbelied op de hiele befolking rjochte is, lykas dat foar it Iersk yn Ierlân en it
Nederlânsk yn Nederlân jildt, of dat de ynspannings allinne foar de (potinsjele) brûkers fan de
oanbelangjende taal ornearre binne.

Foardat hjirnei it ferlikingsramt ynfold wurdt, moat fierders noch opmurken wurde dat oan it
Dútsk yn België foarby gien wurdt, om’t dy situaasje te ferskillend en tagelyk ûnfoldwaande
dokuminteard is. Dat betsjut dat it yn it ferlikingsramt giet om mei-elkoar fjirtjin taalsituaasjes,
yn de oant no ta oanholden folchoarder: it Sweedsk yn Finlân (SF), it Iersk yn Ierlân (I),  it
Nederlânsk yn Nederlân (NL),  it Noardfrysk yn Sleeswyk-Holstein (NF), it Sorbysk yn
Brandenburg (Sb) en Saksen (Ss), it Gaelysk yn Skotlân (G), it Welsk yn Wales (W), it Saami yn
resp. Finlân (Saf), Noarwegen (San)en Sweden (Sas), it Baskysk yn it Baskenlân (B) en it
Katalaansk yn Kataloanje (Ka). Yn ôfwiking fan de neamde folchoarder folget it Frysk yn
Nederlân as lêste yn it ferlikingsramt (Fr). 

Ferlikingsramt management taalbelied

T÷ SF I NL NF Sb Ss G W Saf San Sas B Ka Fr

K 9 Dútslân Fer.Ken. Skandinavië

1 + + + + + + + + +

2 0 0 0 + + + + + + + + + + +

3 0 0 0 + + + + + + + + + + +

4 + + + + + + + + + + + +

5 + + + + + + + + + + + + + +

6 + + + + + + + + + + + + + +

7a + + + + + +

7b + + + +

7c + + + +

7d

8a + + + + + + + + + +

8b

8c + + + +

9a + + + + + + + + + + +

9b + + + + + +
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T÷ SF I NL NF Sb Ss G W Saf San Sas B Ka Fr

K 9 Dútslân Fer.Ken. Skandinavië

10 + + + + + +

11a + + + + + + + + + + + + + +

11b + + + + + + +

11c + + + + + + + +

11d + + + + + + +

11e + + + + + +

11f + +

11g + + + + +

11h + + + + + +

12a + + + + + + + + + + + +

12b + + +

12c + + + +

13 ± ± + ± ± ± ± ± ± ± ± + + ±

Taljochting: yn de boppeste horizontale kolom binne de ûnderskate talen werjûn. De letters komme oerien
mei de annotaasje sa’t dy foar it ramt oanjûn is. De sifers yn de earste fertikale linkerkolom
korrespondearje mei de by it begjin fan de paragraaf oanjûne en nûmere punten fan omtinken. In 1 ferwiist
nei in positive skoare, in 0 jout oan dat it punt fan omtinken yn dat gefal net fan tapassing is. En as de sel
net ynfold is, giet it om in negative skoare fan de taal op it oanbelangjende punt. Yn de lêste kolom is it
teken  ± brûkt om oan te jaan dat yn of foar it oanbelangjende gebiet wol organen mei in ynformaasje-
ferarbeidzjende funksje oan it wurk binne, mar dat it dan benammen giet om wittenskiplike, faak
universitêre ynstituten, dy’t ûndersyk op it mêd fan de oanbelangjende taal dogge, mar feitlik gjin of amper
in direkte funksje yn de rjochting fan it belied ferfolje.

Oerheidsútjeften yn € foar it taalbelied de taalprater

taal € taal €

SF pm W 35

I 4 Saf pm

NL pm San 615

NF 60 Sas 159

Sb/Ss 841 B pm

G 67 Ka 204
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taal € taal €

Fr 32

7.3 Utkomsten fan it ferlykjen

7.3.1 Taalmanagementorganen en wetjouwing

Fan de Fryske posysje út sjoen falt in tal aspekten op as de organisaasje fan it taalmanagement yn
de ûnderskate steaten mei-elkoar ferlike wurdt. 

Dat is yn it foarste plak de fêststelling dat alle ûndersochte taalgroepen in orgaan hawwe dat it
oerheidsbestjoer riejout oangeande it te fieren taalbelied. Dat wol net sizze dat dy organen foar it
management fan it taalbelied allegear ien en it selde binne. It model fan de Nederlandse Taalunie
rint der út mei’t dat feitlik gjin advysorgaan is, mar in autoriteit dêr’t de dielnimmende steaten by
ferdrach foech en gesach op it mêd fan de Nederlânske taal oan oerdroegen hawwe. 

Fierders nimme de trije besprutsen Skandinaafske lannen in oare posysje yn, om’t dy sawol foar it
Sweedsk as nasjonale taal yn Finlân, as it Saami yn de trije lannen, de kar makke hawwe foar
keazen parleminten, dy’t har net allinne ta de oanbelangjende taal beheine, mar har op alle
oangelegenheden fan respektivelik Sweedsk- en Saami-taligen rjochtsje. Feitlik giet it om in
beskate foarm fan selsbestjoer, dat allinne yn it gefal fan Sweden noch safier net is. Dat in orgaan
him net allinne ta de taal beheint, jildt ek foar de Ierske oplossing dêr’t it oanbelangjende orgaan
him ek dwaande hâldt mei de maatskiplike en ekonomyske ûntwikkeling en dêrmei
wurkgelegenheid. Sawol yn Ierlân as ek yn Noarwegen is de (eardere) efterútgong fan respektivelik
it Iersk en Saami net los te sjen fan de ekonomyske, kulturele en maatskiplike omstannichheden fan
de oanbelangjende taalgroepen. Troch dy omstannichheden te ferbetterjen sil ek de grûnslach foar
de taal better wurde, sa is it tinken. Dêr komt foar de Saami noch by dat dy yn de rin fan de ieuwen
ien beskate en beskiedende wize fan bestean (hân) hawwe. It oerein hâlden fan de taal kin dan ek
net lossjoen wurde fan dy wize fan bestean: it hâlden fan rendieren. Alle oare yn it skema
opnommen organen rjochtsje har fierders allinne op it taalbelied.

Yn it Dútske model is keazen foar, kwa omfang, hiel beheinde advysorganen, dy’t yn oarbeidzjen
mei in dêrta beneamde lêsthawwer, it riejaan oan respektivelik it federale en dielsteatregear stal
jouwe. It troch de federale oerheid en de dielsteaten Brandenburg en Saksen ynstellen fan  in
oerheidsstichting foar it stypjen fan it Sorbysk kin fierders allinne begrepen wurde yn gearhingjen
mei it ienwurden fan de earder twa ôfsûnderlike Dútske nasjonale steaten.

Yn it Feriene Keninkryk, yn it bysûnder Skotlân en Wales, binne taalrieden warber dy’t beide in
sintrale rol spylje as it om tarieding en útfiering fan it belied giet. It falt op dat yn dy beide gefallen
it wurk in sterk juridyske ynslach hat mei it ôfsluten fan taalbeliedsoerienkomsten mei allerhanne
oerheids- en ek oare aktoaren yn it fjild. De plannen om de ried yn Wales ferfange te litten troch in
taalkommissaris, sizze mear oer de bestjoersfoarm fan de ried, as oer fierdere organisaasje en
wurksumheden. 

Yn it Baskenlân en Kataloanje, twa autonome gebieten yn Spanje, kriget it taalbelied benammen
stal binnen in, yn ferhâlding ta de oare taalgebieten, amtlike organisaasje fan de nedige omfang. Dy

146



organisaasje arbeidet mei in ferskaat fan semi-publike en private organisaasjes op, mei dêrûnder  de
rieden fan maatskiplike organisaasjes, organen sa’t dy bedoeld binne yn kêst 7.4 fan it Europeesk
Hânfest foar regionale of minderheidstalen. Yn de beide Spaanske regio’s is it taalbelied, as sjoen
wurdt nei sawol amtlike, jildlike, juridyske as organisatoaryske ynset en binnen de fierdere
oerheidskontekst, nammers fan hiel wat grutter relevânsje as yn Fryslân en ek de oare taalgebieten,
sa’t dy hjir oan de oarder binne. Dat stiet net los fan de politike skiednis en de hjoeddeiske omfang
fan de oanbelangjende talen en de aktuele macht en mooglikheden fan de oanbelangjende
autonome gebieten. 

Gjin fan de taalorganen hat in privaatrjochtlike status. Krekt it grutste part hat de foarm fan in fêste
oerheidskommisje, lykas yn Fryslân it Berie foar it Frysk dy ek hat. In oar, krekt wat lytser part hat
de foarm fan in agintskip en krekt likefolle organen kinne as in selsstannich oerheidsorgaan
kwalifiseard wurde. Ien en oar stiet net los fan de spesifike juridyske en organisatoaryske tradysjes
yn de oanbelangjende steaten. Mar dat seit suver himsels. In útsûndering is op ‘e nij de
Nederlandse Taalunie, mar dat hat direkt te krijen mei it feit dat opdracht en wurk fan de Taalunie
har net ta it Nederlânsk yn allinne Nederlân beheine. 

Yn it meartal fan de ûndersochte taalsituaasjes ferfolt it orgaan foar taalmanagement in arena- of
platfoarmfunksje. De Nederlânske en Britske modellen litte dêr de útsûnderings op sjen. Hoewol,
de Nederlandse Taalunie hat yn syn organisaasje ek foarsjennings makke om de platfoarmfunksje,
yn it bysûnder op it gebiet fan it ûnderwiis, stal jaan te kinnen. Dat oer it generaal keazen is foar in
platfoarmfunksje, mei rjochte op oerlis mei ferskate belanghawwenden, belutsenen en
fertsjintwurdigers fan de oanbelangjende taalgroep, wol likemin sizze dat de technysk-
spesjalistyske funksje net oan bar komt. Sa hawwe de Saami-parleminten en de Finske Sweedske
Assemblee allegear ek advysrieden oangeande taalsaken, lykas ôfdielings en fierdere foarsjennings
as it om dy lêste funksje giet. Yn it Baskenlân en Kataloanje bestiet fierders in brede ynfrastruktuer
om yn dy funksje te foarsjen. En yn it nije Welske model foar in taalkommissaris wurdt ek praat
oer in taaladvyskommisje dêr’t de arenafunksje yn stal krije moat. De Taalried foar it Gaelysk yn
Skotlân hat ûnderwilens in stjoergroep foar it Gaelysk ûnderwiis yn it libben roppen dy’t ynhâld
oan de platfoarmfunksje jout. Yn dat ferbân is it opmerklik dat it provinsjaal bestjoer fan Fryslân it
hjoed-de-dei sûnder sa’n op de Fryske maatskippij rjochte kommunikaasjekanaal docht, yn it
foarste plak bedoeld om stal te jaan fan it oerlis en it krijen fan konsensus, en yn it oarde plak om
as oerheidsantenne nei de maatskippij ta te fungearjen.    

Yn in minderheid fan de gefallen is keazen foar it fêstlizzen dat periodyk en op heech nivo ferslach
dien wurdt fan en ferantwurdlikens ôflein wurdt foar it fierde taalbelied. Dat rapportearjen stiet los
fan de ferplichtings dy’t nasjonale oerheden op har nommen hawwe mei it oannimmen fan de twa
neamde konvinsjes fan de Ried fan Europa. Sa’n fêst rapportearjen betsjut foar de oanbelangjende
taal(groep) dat it om regulearre tagong ta de beliedsaginda giet. Krekt foar minmachtige talen is dat
fan belang. Fryslân hat oant no ta net sa’n foarsjenning dy’t ta in evaluearjen fan it belied twingt. 

Yn njoggen fan de ûndersochte taalsituaasjes wurdt de oanbelangjende taal yn de Grûnwet fan de
oanbelangjende steat neamd. Foar fiif talen, mei dêrûnder it Frysk en Nederlânsk en ek it Gaelysk
en Welsk is dat net it gefal. Dat hat lykwols in ferskillende grûnslach. Yn it earste gefal kin sein
wurde dat it Nederlânske bestjoer de needsaak fan in kêst of kêsten oangeande taal en talen fan en
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yn it lân hiel lang net sjoen hat, yn it gefal fan it Feriene Keninkryk giet it om in formele reden.  Dy6

steat hat gjin Grûnwet en dêrmei dus ek gjin Grûnwetskêst oangeande taal. 

Foar alle regionale of minderheidstalen, dy’t hjir oan de oarder binne, jildt sawol diel III fan it
Europeesk Hânfest foar regionale of minderheidstalen, as it Ramtferdrach nasjonale minderheden.
Alle nasjonale oerheden, mei útsûndering fan de Republyk Ierlân, binne dan ek op grûn fan
respektivelik kêst 15 fan it Hânfest en kêst 25 fan it Ramtferdrach ferplichte om periodyk ferslach
út te bringen oer it belied dat fierd is om stal te jaan oan de twa konvinsjes.  

Njonken in eventueel taalkêst yn de Grûnwet hawwe alle fjirtjin beskreaune taalsituaasjes, mei
útsûndering fan Nederlân, spesifike taalwetten. Dat oare, net-spesifike wetjouwing wol omtinken
foar it Frysk en Nederlânsk hawwe, seit suver himsels. Nimt net wei dat Nederlân in
útsûnderingsposysje ynnimt as it om de wetjouwing oangeande de eigen talen giet. Hiel oars as
bygelyks Dútslân, dêr’t krekt in soad wetlik omtinken foar bygelyks it Sorbysk bestiet. Dat
omtinken stiet net los fan sawol de steatkundige as maatskiplike skiednis fan dy dy taal. Feitlik leit
de klam yn it Dútske model foaral op de formele regeling, mear as op it materiële taalmanagement.  7

Yn de Britske, Ierske en Spaanske modellen falt de sterk gûvernemintele, juridyske en amtlike
benadering fan it taalmanagement op. Sa nimt yn Ierlân de taalkommissaris in foarname posysje yn,
as it giet om it tafersjoch hâlden op it neilibjen fan de taalwet, it besjen fan klachten en it
ynformearjen oer taalrjochten. Ek yn it Welske model liket ûnderwilens keazen te wurden foar it
ynstellen fan in taalkommissariaat, dat as hege autoriteit fiergeand foech kriget as it om de talen fan
Wales giet.  Boppedat falt yn Wales de belutsenens fan it hiele Welske regear op, as it om de taal8

giet. Alle ministers ûntwikkelje taalbelied op har mêd en litte ien en oar net eksklusyf oer oan de
minister foar Erfskip. Yn it Baskenlân en Kataloanje leit it swiertepunt yn de beliedsfoaming op
polityk en amtlik nivo, mei sterke amtlike ôfdielings en organen, stjoerd troch de polityk
ferantwurdlike bewâldspersoanen. Tagelyk kin dêrfan sein wurde dat de beliedsfoarming plakfynt
yn in plurifoarme ynfrastruktuer mei tal fan foarsjennings op it mêd fan it út te fieren taalbelied.
Dat is yn lytsere taalgebieten as dy yn Dútslân en ek Skandinavië wol oars.

7.3.2 Beliedsfoarming

It beliedsfoarmingsproses is ferdield yn trije skiften: beliedstarieding, beliedsevaluaasje en
sekundêre taken, lykas it jaan fan foarljochting of it bieden fan in oersettersfunksje.  De

Feitlik hearde de posysje fan it Nederlânsk ta it net-skreaune gewoanterjocht. Yn de rin fan de tiid6

is der lykwols in ûntjouwing op gong kommen om ien en oar dochs wetlik fêst te lizzen. Under

ynfloed fan de trochgeande Europeeske yntegraasje waard ein tachtiger jierren fan de foarige ieu

de takomst fan it Nederlânsk yn it Nederlânske parlemint oan de oarder steld. Ien en oar soe op de

parlemintêre foarstap ta in Grûnwetskêst oangeande it Nederlânsk útrinne. Dy foarstap krige

lykwols doe gjin parlemintêre mearderheid. Sjoch: Piet Hemminga, Het beleid inzake unieke

regionale talen, Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden, 2000, 125-128. 

Yn Dútslân soe in sterk mijen fan ûnwissens lykop gean mei in yndividualistyske ynstelling fan de7

boargers en dat soe oer it generaal ta eksplisite, op skrift stelde regels liede. Sjoch: Geert Hofstede,

Allemaal andersdenkenden, Contact, Amsterdam, 1991, 174.

De Welske plannen binne noch net yn in definityf stadium kommen, sadat op it stuit noch in8

foarbehâld makke wurde moat as it om de úteinlike foarmjouwing fan it taalmanagement giet.
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beliedstarieding is ûnderferdield yn beliedsadvisearring, belangebehertiging, beliedsútfiering en
ymplemintaasje. De beleidsevaluaasje is neier útwurke yn it neigean en besjen (monitoring) en
hanthavenjen fan it belied. 

Alle organen op it mêd fan taalmanagement, lykas bedoeld yn kêst 7.4 fan it Europeesk Hânfest
foar regionale of minderheidstalen, jouwe de beliedsbepalers, it regear, de minister en/of in legere
autoriteit, ried as it om it troch dy beliedsbepaler fêst te stellen of fêststelde taalbelied giet.  Dat is9

net ferrassend om’t dyselde organen hjir útsocht binne op grûn fan it neamde kêst 7.4 en dat hat it
oer it artikulearjen fan winsken en ferlet en it jaan fan advys oan de autoriteiten. Nijsgjirriger is dan
ek it omtinken foar de fierdere taken fan dyselde organen. It earste dat opfalt is dat it Berie foar it
Frysk in útsûnderingsposysje ynnimt as orgaan dat allinne in riejaande funksje hat. It komt it faakst
foar dat it riejaande orgaan ek beliedsútfierende taken docht. Sa wurde bygelyks selsstannich
subsydzjes takend en beskate taalprojekten stipe. Oare organen, lykas dy yn it Feriene Keninkryk,
Ierlân en de trije Skandinaafske lannen binne beliedsútfierend en ymplemintearjend warber. It
neigean en besjen fan it taalbelied is in taak foar de organen yn Finlân, Ierlân, Kataloanje en
Skotlân. Hanthavenjen, in aktiviteit dy’t mar twaris neamd wurdt, is oan de organen yn Ierlân en
Skotlân opdroegen. Wylst de Saami-parleminten en ek de organen foar respektivelik it Sweedsk yn
Finlân en it Katalaansk yn Kataloanje har dwaande hâlde mei foarljochting en it beskikber stellen
fan oersetfasiliteiten. 

As it hiele hear fan it beliedsfoarmingsproses oersjoen wurdt falt op dat elke taalregio syn eigen
oplossing foar it taalmanagement keazen hat en der net ien organisaasjefoarm mei ien en deselde
taken foar alle taalgebieten bestiet. Dat net oeral foar itselde model keazen is hat ek te krijen mei de
fierdere ynfrastruktuer op it mêd fan de taal. Sa is yn Ierlân de taalkommissaris ferantwurdlik foar
it tafersjoch op de wurking fan de Taalwet en tagelyk de klachtenynstânsje as it giet om it falen fan
publike organen op it mêd fan de Taalwet. En yn Wales is bygelyks in organisaasje as Mentrau
Iaith warber op it mêd fan de lokale taalynisjativen en de Welsh Arts Council makket it finansjeel
mooglik dat Welsktalige útjeften it ljocht sjogge. Yn Kataloanje giet it faker as ien kear om
gearwurkingsferbannen tusken it offisjele Taalbeliedssekretariaat oan de ien kant en organisaasjes
lykas bygelyks it Ynstitút Ramon Lull oan de oare kant, om sadwaande útfiering oan it belied te
jaan. Tafersjoch hâldende taken wurde op it mêd fan it ûnderwiis yn de ûnderskate regio’s útfierd
troch de ynspeksjes op dat mêd, wylst it oan de beliedsbepalers is om te soargjen foar it
neikommen fan de beliedsôfspraken, c.q. it hanthavenjen fan it belied.

Yn it foargeande giet it om (de taken fan) it orgaan dat rjochte is op it feroarjen fan de kontekst fan
de oanbelangjende taal, mar ek hast alle taalgebieten hawwe in orgaan dat rjochte is op de taal sels.
Dêrby moat foaral tocht wurde oan wat hjirfoar de kodifikaasje fan in taal neamd is, sa dat
bygelyks dien wurdt mei help fan de leksikografy. Foar it Frysk is dy taak opdroegen oan de Fryske
Akademy, wylst de Afûk him û.m. dwaande hâldt mei aspekten fan taalsoarch en
materiaalûntwikkeling. Dat in grut tal sellen yn it ferlikingsramt ûnder 12b en 12c net ynfold is,
wol net sizze dat de oanbelangjende funksje net ferfold wurdt. Feitlik misse lykwols de gegevens
op dat mêd.

7.3.3 Sinteraasje

Oan de bysûndere posysje fan de Nederlandse Taalunie wurdt hjir fierders foarby gien.9
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It oersjoch oangeande de oerheidsútjeften foar it taalbelied, werom rekkene ta ien prater fan de
oanbelangjende taal, makket dúdlik dat it om grutte ferskillen yn finansjele ynset giet. Dêr is
hjirfoar lykwols al oer opmurken dat de neamde sifers fanwegen mear as ien reden feitlik net mei-
elkoar te ferlykjen binne. Boppedat is it oersjoch ûnfolslein. Sa misse bygelyks de útjeften op it
mêd fan it reguliere ûnderwiis, lykas dat fan basisskoalle oant en mei de universiteit fersoarge
wurdt.. Foar Nederlân binne allinne dy kosten meinommen dy’t foar de Nederlandse Taalunie
makke wurde en foar de sinteraasje foar it Frysk misse bygelyks de reguliere kosten fan de
regionale omrop. Dat betsjut dat it presintearde oersjoch net oars brûkt wurde kin as om fêst te
stellen dat de finansjele ynset yn Kataloanje hiel wat substansjeler is as dy yn Fryslân. 

Mei alle foarbehâld dat oangeande de finansjele sifers makke is en noch wurde kin, is it ferlykjen
dochs holpen mei it brûken fan in yndeksearjen fan de beskikbere finansjele data.  De stipe fan it
Frysk is dêrby op 100 euro set. Dat resultearret yn it folgjende oersjoch:

Yndeksearre oerheidsútjeften yn € de taalprater; Frysk = 100

Taal € Taal € Taal €

Iersk 15 Sorbysk 2.581 Welsk 107

Noardfrysk 184 Saami 1.888 Katalaansk 626

Gaelysk 205 Frysk 100

It oersjoch makket yn alle gefallen dúdlik dat de oerheidsstipe foar it Frysk yn ferliking mei de
stipe oan oare unike regionale talen yn de ûndersochte Europeeske steaten net earlik ta it boppeste
ein heart. Foar de folsleinens wurde op dit plak de werklike bedraggen, lykas opnommen yn de
haadstikken fjouwer en seis, nochris rekapituleard.    

Utjeften de oerheid it jier yn € 

Taal € Taal €

Noardfrysk 600.000 Welsk 20.310.000

Sorbysk 16.828.800 Katalaansk 153.067.700

Saami 9.000.000 Frysk 15.000.000

Gaelysk 6.000.000

Ek as sjoen wurdt nei de jierlikse oerheidsútjeften foar de oanbelangjende unike regionale taal is it
dúdlik dat de ynvestearrings yn it Frysk yn ferliking mei de beskreaune measte oare taalsituaasjes
net ta de boppeste ein hearre.  Tagelyk moat opmurken wurde dat it sukses fan in taalbelied yn
termen fan it behâld of útwreidzjen fan it tal brûkers fan de oanbelangjende taal net rjochtstreeks
mei de ynvestearring yn jild gearhinget, lykas bygelyks it Sorbysk sjen lit. Dat nimt net wei dat
wannear’t in taalmienskip, c.q. de oerheid fan dy mienskip, beslút om de oanbelangjende taal te
beskermjen en te stypjen, dat net allinne slagget mei in op skrift stellen fan regels, mar tagelyk in
warbere ynset nedich is fan in ferskaat fan ynstruminten yn domeinen lykas it ûnderwiis, de
oerheid, rjochtspraak, kultuer, media en it ekonomysk en maatskiplik libben. Taalmanagement
kostet ien en oar, sa is it boadskip fan dizze paragraaf.    
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7.4 Utstellen foar de opset fan it Fryske taalbelied

7.4.1 Ynlieding

Op dit plak wurdt op grûn fan it hjirfoar plakfûne ynternasjonaal ferlykjen en de fierdere betinkings
oangeande in model foar it Fryske taalbelied, de fraach beändere wat in gaadlik model foar it
management fan de Fryske taal wêze kin. Wat kin in mooglik arranzjemint foar it provinsjale
beliedsproses op it mêd fan it Frysk wêze, sa is oan it begjin fan it ûndersyk frege. Wat binne de
betingsten dêr’t sa’n arranzjemint oan foldwaan kin of moat? Wat is in model dat effektyf foar it
Frysk wurkje kin? Moat der in kar foar in breed of smeller takepakket dien wurde en wat betsjut it
provinsjale koöperaasjetinken? Ien en oar rint út op in foarslach ta de Fryske Taaluny. 

7.4.2 Betingsten

It hjoeddeiske Fryske taalmanagemint kin, yn ferliking mei de measte oare ûndersochte
taalsituaasjes, kwalifiseard wurde as beskieden fan opset as it giet om omfang, taken en personele
ynset. Der is yndertiid keazen foar in fêste oerheidskommisje mei in technysk-spesjalistyske
funksje, sûnder in direkte ferbining mei de fierdere ynfrastruktuer op it gebiet fan it Frysk en
allinne rjochte op it riejaan fan it provinsjaal bestjoer fan Fryslân oangeande it taalbelied. 

Sawol yn it Oanfalsplan Frysk, as ek de moasje fan Provinsjale Steaten fan 24 juny 2009, wurdt op
in fersterkjen fan it besteande taalmanagement ynset. Dat de takomst fan it Frysk soks ferget, kin
mei sawol de taalûntjouwings yn Fryslân, as dêrbûten, ûnderboud wurde. Unike regionale talen
freegje yn in tiid dêr’t û.m. ynformaasje- en kommunikaasjetechnology en in kennis- en
tsjinstferlieningsekonomy it eardere (relative) isolemint en it agrarysk karakter fan de regionale
ekonomy ferfongen hawwe, in soad ynset en ynspannings om it tal brûkers fan dy talen tanimme te
litten of yn alle gefallen net efterút gean te litten. 

Njonken de posysje fan it Frysk en de faktoaren dy’t dêr ynfloed op hawwe, is der ek fierders alle
reden om it provinsjaal taalbelied te fersterkjen. De ynset fan sa likernôch ien prosint fan it
provinsjaal amtlik apparaat as it om it Frysk giet, en it relatyf beheinde beslach fan it taalbelied op
de finansjele middels, bygelyks yn ferliking mei it Gaelysk, Katalaansk of Sorbysk, iepenje in
perspektyf op in fersterkjen. Dêr komt de feroarjende rol fan de provinsjale bestjoerslaach noch by.
De tradisjonele provinsjale rol fan middenbestjoer liket nei de eftergrûn te ferdwinen en dêrfoar yn
it plak komt in organisaasje dy’t rjochte is op it útfieren fan in beheind tal kearnopjeften, te witten
romtlike oardering, ekonomyske ûntwikkeling en de sosjaal-kulturele ûntjouwing, it taalbelied
ynbegrepen. It bliuwend neigean en besjen fan it wurkjen fan it Europeesk Hânfest foar regionale
of minderheidstalen ferget boppedat, njonken in te ferwachtsjen desintralisaasje fan it Ryksfoech as
it om it Frysk giet, in adekwate organisaasje fan it taalmanagement op provinsjaal nivo. 

Wêr moat yn de takomstige organisaasje fan dat taalmanagement fierders rekken mei hâlden
wurde?

Foar it takomstich taalmanagement kin jitris wiisd wurde op it tsjoede karakter fan it taalbelied.
Tsjoede problemen binne net yn in allinne fan boppen betocht en oplein belied op te lossen. Dat
freget dan ek om in oare organisaasje, as wannear’t it allinne gean soe om it oplossen fan in
technysk probleem. Yn Fryslân is feitlik elk mei de Fryske taal anneks. Dat jildt foar  ynwenners,
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organisaasjes en oerheden. Dyselden binne it lykwols lang net altiten mei-elkoar iens oer kwestjes
lykas wêr’t taalbelied begjinne en/of einigje moat en wat al of net dien wurde moat. Dat pleitet foar
in opset fan it taalmanagement dat rjochte is op it krijen fan draachflak oan in hichte ta en beskate
ienriedigens. Feitlik sil der net oan in beskate platfoarmfunksje foarby gien wurde kinne.

Taal stiet nea op himsels, mar makket diel fan in grutter kommunikaasjesysteem út. Yn dat systeem
hat in taal ûnder mear mei oare talen te krijen. Sa rekket it Fryske taalbelied net allinne it Frysk en
de Frysktaligen, mar krekt likegoed oare talen en oarstaligen en yn it bysûnder it Nederlânsk en de
Nederlânsktaligen yn Fryslân. En oarsom! Soks spilet net allinne as it om de ynset fan finansjele
middels giet, mar ek as nei bygelyks de wurking fan it medialânskip sjoen wurdt. Dêr sil yn de
organisaasje fan it taalmanagement rekken mei hâlden wurde moatte. It is mei oare wurden net
ferstannich om it taalbelied allinne mei help fan de kennis en ûnderfinings oer en fan de
ynfalshoeke fan it Frysk út te foarmjen. Der moat ek gebrûk makke wurde fan de ynset en kennis
dy’t yn it hiele kommunikaasjesysteem foar hannen is. 

It Fryske taalbelied kin allinne slagje as ien en oar syn grûnslach hat yn de kennis en ekspertize
oangeande sawol it Frysk, as it beliedsproses. Taalbelied hat syn grûnslach yn sawol in kognitive as
in sosjale komponint. Liket yn de Britske, Dútske en Ierske oanpak fan it taalbelied de klam sterk
op in juridysk-burokratyske benadering lein te wurden, yn de Fryske oanpak hie mooglik wol krekt
wat mear omtinken foar de juridyske aspekten fan it taalbelied wêze kinnen, benammen as it om de
ymplemintaasje en evaluaasje fan it belied giet. Foar de takomstige situaasje soe nochris nei it
wurkjen fan dy aspekten fan it taalbelied sjoen wurde moatte. 

Taalbelied besiket de kontekst foar in taal te feroarjen en dat betsjut ek dat it belied oangeande it
Frysk him net ta dy taal beheint, mar him rjochtet op maatskiplike domeinen lykas it ûnderwiis, de
oerheid, rjochtspraak, kultuer, media en it ekonomysk en maatskiplik libben. It leit yn de reden om
yn de organisaasje fan it management fan it taalbelied dêr rekken mei te hâlden. Dat betsjut yn
prinsipe earder de kar foar in brede, as in smelle opset fan it te kiezen arranzjemint foar it
taalbelied. In koöperaasje fan provinsjale oerheid, útfierenden en belanghawwenden as it om it
taalbelied giet, leit dan ek yn de reden. 

As it oer de bredens fan de opset giet, kin ek, mei ferwizing nei it Welske model, nochris sjoen
wurde nei de presintaasje en wurking fan it taalbelied troch, repektivelik foar it Kolleezje fan
Deputearre Steaten. Fansels, dat Kolleezje is in kollegiaal bestjoer dat mienskiplik ferantwurdlik is
foar alle taken dy’t oan dat Kolleezje opdroegen binne. Mar no liket de yndividuele
ferantwurdlikens dy’t elk kolleezjelid foar de him tatochte taken -binnen dat Kolleezje-  draacht, de
mienskiplike ferantwurdlikens en sichtberens, nei bûten ta,  tefolle yn it paad te stean. Boppedat
soe elk kolleezjelid ferge wurde moatte op it ûntwikkeljen fan taalbelied op it mêd dêr’t er de
ferantwurdlikens foar draacht. Op dy wize kin it belied oangeande it Frysk fierder fersterke wurde.

De kar foar in brede opset fan it taalmanagement jildt ek foar it takepakket. Taalbelied bestiet út
ferskillende ûnderdielen/fazen. It hjoeddeiske taalorgaan beheint him ta it riejaan fan de provinsjale
oerheid, wylst oare eleminten lykas de útfiering, de ymplemintaasje, it neigean en besjen en it
hanthavenjen oan oare organen oerlitten wurde of hielendal net dien wurde. Yn in nije opset kin it
Fryske taalbelied stipe wurde as it gearhingjen tusken dy eleminten fersterke wurdt en it neigean en
besjen en hanthavenjen fan it fêststelde belied mear omtinken krije soenen. Dy aspekten fan de
beliedsfoarming moatte dan ek ta de opjeften fan it orgaan foar taalmanagement rekkene wurde.
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Foar safier nedich kin de útfiering fan it belied fierders foarút holpen wurde troch it befoarderjen
fan de koördinaasje fan dy aktiviteiten. It taalbelied wurdt, sa meitsje de bûtenlânske foarbylden
dúdlik, fierders stipe as it taalbelied, sawol plannen as ferslaggen/evaluaasjes, geregeldwei werom
komme op de beliedsaginda fan sawol Deputearre as Provinsjale Steaten. Ek it neffens it
Katalaanske foarbyld ynstellen fan in Technyske Taalbeliedskommisje, besteande út de earst
ferantwurdlike deputearre, it direksjeberied fan de provinsjale organisaasje en de lieding fan it
orgaan foar taalmanagement, mei as earste doel de ymplemintaasje fan it belied, soe yn beried
nommen wurde moatte. 

Op it mêd fan it Frysk arbeidzje ûnderskate selsstannige aktoaren dy’t stik foar stik in eigen
ferantwurdlikens drage foar de plannen dy’t makke wurde, it wurk dat dien wurdt en it hifkjen fan
de resultaten fan dy ynspannings. Dy eigen ferantwurdlikens en selsstannige ynspannings, al of net
yn oparbeidzjen mei tredden, nimme net wei dat it út in eachpunt fan taalbelied en effisjinte ynset
fan de beskikbere middels oan te rieden is dat plannen en wurk mei- en opelkoar ôfstimd wurde,
dat ûnderfinings en kennis dield wurde, dat fan elkoar leard wurdt en, sa nedich en sa mooglik, mei
elkoar oparbeide wurdt en fan elkoars mooglikheden gebrûk makke wurdt. It orgaan foar 
taalmanagement soe dy eksterne koördinaasje op him nimme moatte. 
 
Taal is, sa’t hjirfoar ek al dúdlik makke is, fierders nea in oangelegenheid fan ien aktor. De
provinsjale oerheid is neffens ôfspraak mei de Ryksoerheid, de earst ferantwurdlike foar it belied
oangeande it Frysk, mar dat is hiel wat oars as dat it provinsjaal bestjoer de iennige aktor wêze soe
as it om it Frysk giet. ‘Wy hawwe oaren nedich’, sa hawwe deputearren yn har lêste taalnota sels
skreaun.  Dat sizzen jildt foar mear as ien aspekt. De tarieding, útfiering, evaluaasje, sekundêre10

taken as foarljochting en oersetten, allegear rjochte op de kontekst fan de taal, en taken rjochte op
de taal sels, kinne net dien wurde sûnder de stipe en ynset fan aktoaren fan sawol binnen, as bûten
it oerheidsbestjoer en -apparaat. As it giet om it krijen fan konsinsus foar in beliedsopfetting, in
iepen ear foar de lûden út de maatskippij of it gebrûk meitsjen fan kennis en ûnderfining sa’t dy op
oare plakken oanwêzich is, sil soks troch de oerheid organiseard wurde moatte. Dyselde oerheid is
in aktor yn in folle breder beliedsnetwurk. Sa’n beliedsnetwurk is algeduerigen yn beweging. Al
nei’t ûnderwerpen en/of funksjes en taken wikselje, skowe ek oare aktoaren oan. Boppedat feroarje
fraach en ferlet yn de rin fan de tiid. Dat pleitet foar in opset dy’t foldwaande fleksibel is, dat dêr
rekken mei hâlden wurde kin. Dat pleitet ek foar in opset dy’t net foar in definityf ûntwerp stiet,
mar dy’t sjoen wurde kin as in earste, al nei’t it ferlet is, fierder út te bouwen oanset. 

Taal is in libbene ynstitúsje dy’t alle dagen feroaret. Besteande termen wurde net langer brûkt,
nijfoarmingen komme dêr foar yn it plak of moatte nedich ynfierd wurde. Regels wurde net langer
folge en nije ûntwikkelje har. Taal hat ferlet fan en wurdt sterker troch kodifikaasje. Dat betsjut dat
in beskate organisaasje de opdracht hawwe moat om dat te dwaan. De Fryske Akademy docht dat
sûnt 1938 foar it Frysk en it leit, foaral sjoen de sammele spesjalistyske kennis, yn de reden om dat
sa te litten.

Oft it orgaan foar taalmanagement njonken syn haadtaken ek foarljochtsjende of ombudseftige
taken op him nimme moat is in fraach dy’t meidertiid noch beändere wurde moat. De besteande
situaasje pleitet der foar om de foarljochtsjende taken yn alle gefallen foarearst te litten dêr’t se op

Deputearre Steaten fan Fryslân, Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân: taal tuskken minsken,10

[Ljouwert], s.a., 3.

153



it stuit ek útfierd wurde en nei te gean oft dy funksje binnen de besteande struktuer fersterke wurde
kin. De ombudsfunksje, bedoeld om ûnôfhinklik en saakkundich klachten fan boargers en
ynstânsjes oer de útfiering fan it taalbelied te beoardieljen en te behanneljen, wurdt hjoed-de-dei
feitlik útfierd troch de Nationale Ombudsman. Dat hege kolleezje fan steat is der ek foar klachten
oer it dwaan en litten fan de provinsjale oerheden. Dêrmei is lykwols noch net in maklik tagonklike
ombudsfunksje foar it talich dwaan en litten fan de provinsjale en gemeentlike oerheid,
dekonsintrearre rykstsjinsten en semi-publike organisaasjes realiseard.  De Provinsjewet makket it
trouwens mooglik om in provinsjale ombudsman oan te stellen.

7.4.3 Fryske Taalautoriteit

It hjoeddeiske Berie foar it Frysk is feitlik in hiel beheind organisatoarysk arranzjemint. De praktyk
dêrmei, yn relaasje ta de ûntjouwings mei de taal en yn de maatskippij, pleitsje foar in breder opset
en steviger ynset.  

Dat soe mooglik berikt wurde mei it, nei foarbyld fan de oanpak yn Ierlân en Wales, ynstellen fan
in kommissaris foar it Frysk. Sa’n Fryske taalautoriteit mei beliedstariedende en, net yn it lêste
plak, -evaluearjende taken, kin it taalbelied, yn ferliking mei de opset oant no ta, grif fersterkje. It is
lykwols de fraach oft de kar foar in taalautoriteit past yn de fierdere organisaasje fan it provinsjaal
belied en de kultuer fan de Fryske maatskippij. Sa’n amt soe yn it Fryske bestel, mar ek binnen de
Nederlânske ferhâldings frijwat unyk wêze en dêrmei der net makliker op wurde. Ek is de fraach
oan de oarder oft sa’n autoriteit mei in beskate ferantwurdlikens foar it tarieden en útfieren fan it
taalbelied past by it tsjoede aard fan it taalbelied en dêrmei de needsaak om draachflak en
konsinsus foar it belied te finen mei help fan oerlis en oparbeidzjen. Foar in adekwate organisaasje
fan it Fryske taalbelied leit de kar foar sa’n, frijwat unisintryske oplossing net fuortendaliks yn de
reden.

De Ierske taalkommissaris hat, oars as dêr’t it yn de Fryske kasus om gean soe, ek gjin brede
beliedsfunksje, mar is benammen rjochte op it hâlden fan tafersjoch en dêrmei gearhingjend it
útfieren fan ombudstaken, wylst de tarieding en útfiering fan it belied yn hannen fan Údarás na
Gaeilge jûn is. Dy Ierske oplossing liket de needsaak om yn alle gefallen ûnderskied te meitsjen
tusken de tarieding en it hanthavenjen fan it belied net yn de wei te stean. Dêr komt lykwols noch
wat oars by. Yn it Ierske gefal giet it om it neikommen fan wetlike foarskriften en privaatrjochtlike
oerienkomsten. Dat is wat oars as it fêststellen dat eleminten fan fêststeld taalbelied lizzen bliuwe
of net neikommen wurde. It opmerken fan dy omstannichheid kin skoan ta de opdracht fan it
taalorgaan hearre, wylst it juridysk hanthavenjen de opdracht fan in oar (oerheids)orgaan is.
Tagelyk moat opmurken wurde dat yn it Fryske gefal oant no ta te min omtinken west hat foar in
goede evaluaasje fan, en dêrmei gearhingjend weromkeppeljen nei it belied. Beliedsevaluaasje kin
trouwens slim dien wurde troch it selde orgaan as it orgaan dat it belied fêststelt. Yn de besteande
provinsjale oanpak is dat wol it gefal.   

It mooglike Welske model ferfangt de besteande ried fan saakkundigen, de Board, dy’t fungearret
as bestjoer fan de Welsh Language Board, troch ien taalkommissaris, sûnder dêrmei it plak of it
wurk fan de Language Board fuortendaliks te feroarjen. Dy wiziging is te ferlykjen mei de
feroarings dy’t mei it each op goed bestjoer en transparânsje ek yn de Nederlânske kultuersektor
ynfierd binne. Sa hat it Ried fan Tafersjoch-model sûnt it begjin fan de 21  ieu wat langer watste

mear it bestjoersmodel ferfongen. Wienen  earder net-profesjonele bestjoerders mei-elkoar as
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bestjoer belêste mei it hiele dwaan en litten fan in organisaasje, no is dat faak ien of inkelde
profesjonele en full time-bestjoerder(s), dy’t oan in Ried fan Tafersjoch ferantwurding ôfleit of
-lizze.   11

As it om in hege autoriteit giet, kin ek sjoen wurde nei de Dútske kar foar in lesthawwer. Feitlik
giet it om in heech amt, yn Sleeswyk-Holstein yn it earstoan honorêr en no betelle, ynfold troch
immen fan kwizekwânsje, mei in soad oansjen yn bestjoer en polityk. Yn it besteande Fryske
model is in lyksoartige oanpak werom te sjen yn bygelyks de beneaming fan in âld-minister of âld-
steatssiktaris ta foarsitter fan it Konsultatyf Orgaan Frysk. Foar sa’n opset falt in soad te sizzen,
sûnder dat dêrmei de selde kar dien wurdt foar de oplossing sa’t dy yn Ierlân of Wales keazen is.

7.4.4 Taakstelling

Yn it ferlikingsramt foar it management fan it taalbelied, lykas dat hjirfoar presinteard is, falt op dat
gjin fan de ûndersochte organen foar taalmanagement sa'n beheinde taakstelling hat as it
hjoeddeiske Berie foar it Frysk. Dat allinne al pleitet foar in bredere taakstelling. As de ûnderskate
eleminten fan it beliedsproses neigien wurde,  kin ûnderskied makke wurde tusken de
beliedstarieding oan de iene kant en de beliedsevaluaasje oan de oare kant. Op it stuit beheint it
Berie foar it Frysk him ta it riejaan oer it belied. De beliedsútfiering en ymplemintaasje wurdt oan
de provinsjale organisaasje oerlitten. Dy beheinde opfetting fan it belied stipet net it belang fan it
oanbelangjende orgaan, likemin as dat it plak fan itselde orgaan dêrmei stipe wurdt. Foar in
steviger plak fan it orgaan foar taalmanagement is it nedich om de taakstelling út te breidzjen. Dat
kin op mear as ien wize. Sa kin sawol tocht wurde oan in funksje as it giet om de tarieding en
evaluaasje fan it taalbelied, as it befoarderjen fan it gearhingjen yn it wurk fan dy organisaasjes dy't
yn Fryslân op it mêd fan de taalkontekst warber binne. Dy lêste stypjende en koördinearjende rol
soe rol en posysje fan it orgaan foar taalmanagement fersterkje. Bûtendat sil dyselde taak it tarieden
fan en riejaan oer it belied ûnderbouwe en stypje kinne.  

In twadde mooglikheid ta in bredere taakstelling is it opdragen fan in taak lykas it foarljochtsjen
oer de taal en it taalbelied. Sa'n overhead-funksje past ek moai, as sjoen wurdt nei de
koördinearjende rol dy't in orgaan foar taalmanagement spylje kin. It tinken oan it ferfoljen fan in
ombudsfunksje hat alles te krijen mei it ferlet fan sa'n funksje en alternative mooglikheden dêrta.
Ombudswurk hat syn eigen spesifike kanten en kin oer it algemien better dien wurde troch in
ûnôfhinklike en dêryn spesjalisearre ynstânsje. 

In tredde mooglikheid foar in bredere taakynfolling hat alles te krijen mei de evaluaasje fan it
taalbelied. Dy funksje kriget yn de hjoedddeiske omstannichheden ûnfoldwaande syn gerak en
moat boppedat ûnôfhinklik fan de beliedsbepaler dien wurde. Sadwaande liket it gaadlik om dy
funksje njonken de beliedstarieding ek by it orgaan foar taalmanagement ûnder te bringen. Ta de
evaluaasje fan it belied moat fierders de monitoaring, it neigean en besjen, fan it belied rekkene
wurde. Dy funksje is bygelyks mei it each op de proseduere anneks it Europeesk Hânfest foar
regionale of minderheidstalen  fan belang. Dat sa'n funksje dêrnei útbestege wurde kin by in tredde
organisaasje, lykas de Fryske Akademy, kin hiel goed, mar dat nimt de ferantwurdlikens fan it
orgaan foar taalmanagement net wei. 

http://www.culturalgovernance.nl/pages/index1.html11
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De taakstelling fan in orgaan foar taalmanagement kin ek fierder rikke as allinne de oanbelangjende
taal, lykas bygelyks foarbylden yn Ierlân en Skandinavië sjen litte. Yn dy gefallen wurdt útgien fan
in rjochtstreeks ferbân tusken de posysje fan de taal en it ekonomysk bestean fan de
oanbelangjende taalbrûkers. Dat ferbân is der ek yn de Fryske omstannichheden, mar is dêrmei
noch net ien op ien mei de situaasje yn Ierlân of fan de Saami te ferlykjen. It leit dan ek net daliks
yn de reden om it Fryske orgaan foar taalmanagement in bredere taakstelling as allinne de taal mei
te jaan. In ienfâldiger oplossing foar it fierder ferstevigjen en fersterkjen fan grûnslach en wurking
fan it taalbelied is te finen yn in breder omtinken yn it bestjoer fan de provinsje foar de taal, ek
troch dy bestjoerders dy't  net as earste ferantwurdlik foar it taalbelied binne.

7.4.5 Koöperaasje

It Fryske provinsjebestjoer hat ynset op it ynfieren fan it koöperaasjemodel. Dat model pleitet û.m.
foar it sintraal stellen fan de opjeften en it op sa leech mooglik bestjoerlik nivo útfieren fan dy
opjeften. It doel is om maatskiplike doelen effektiver en effisjinter te realisearjen, troch sawol it
mobilisearjen fan kennis en ekspertize en it mienskiplik learen en kreëarjen, as it bondeljen fan
kennis en ekspertize. Sa’n model liket goed tapasber as it om de organisaasje fan it taalmanagement
yn en foar Fryslân giet. Dat is wat oars as wat it ‘Oanfalsplan Frysk’ ferwurdet. Dat plan hat it
bygelyks oer it yn it Sintrum foar Fryske taal en kultuer byelkoar bringen fan oant no ta
selsstannich organisearre stipefunksjes foar it Frysk.  Dy oanpak is yn paragraaf 3.3.3 in12

‘organisatoarysk sintralistysk yngripen’ neamd en dat betsjut dat ien en oar heaks stiet op it
koöperative tinken, sa’t it provinsjaal bestjoer him dat eigen makke hat. It is te ferwachtsjen dat in
organisatoarysk by-elkoar swyljen fan oant no ta selsstannige organisaasjes net folle draachflak by
dy organisaasjes hawwe sil, noch ôfsjoen fan de kosten yn tiid en jild dy’t sok dwaan no ienris
freget en it gefaar om besteande kennis en ekspertize foargoed kwyt te reitsjen. Boppedat moatte de
synergetyske effekten fan sa’n operaasje noch mar ôfwachte wurde. Better is it om de horizontale
relaasjes tusken de ûnderskate Fryske aktoaren oan te heljen en sa te besykjen mienskiplike doelen
te berikken.

In iepen en fleksibel organisaasjemodel dat maklik feroare en oanpast wurde kin, dat iepen stiet
foar in oparbeidzjen mei nije partners en dat sjoen wurde kin as in mooglik earste opset ta in
fierdere ûntwikkeling, is in hiel wat earder oan te rieden opsje as in model dat presinteard wurdt as
de definitive opset. Koöperearjen is yn dy sin foar kar te nimmen boppe it oangean fan it proses fan
fusearjen.

7.4.6 Fryske Taaluny

Der is, sa’t de ûnderskate taalregio’s sjen litte, mear as ien model om oan it taalmanagement stal te
jaan. De kar foar sa’n model hat altiten te krijen mei de politike en steatsrjochtlike kontekst en de
bysûndere omstannichheden fan de oanbelangjende taalgroep. Dat makket ek dat de ynrjochting fan
it taalbelied en de dêrmei gearhingjende organisaasje net ien-op-ien te ymportearjen of te
eksportearjen is. Dat wol net sizze dat in beskate rjochting of eleminten út in model net oer te
nimmen binne of dat in oanpast model ûnmooglik wêze soe. Op grûn fan wat hjirfoar skreaun is, en
mei fundearre yn it stribjen om it provinsjale taalbelied te fersterkjen, wurdt útsteld om ta in Fryske
Taaluny te kommen. Dat betsjut feitlik in beskaat spegeljen fan it taalmanagement fan it

P. Bergsma e.o, Oanfalsplan Frysk, Drachten/Ljouwert, 2008 , 46.12 2
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Nederlânsk oan dy fan it Frysk.

Dy Fryske Taaluny soe in sintrale funksje yn de tarieding en útfiering fan it Fryske taalbelied krije
moatte. Tagelyk is dêrmei al in relevant ferskil mei it foarbyld fan de Nederlandse Taalunie oanjûn.
Dy lêste stelt it belied ek fêst, wylst de Fryske wjergader dat oan it provinsjaal bestjoer fan Fryslân
oerlit. Boppedat is de Nederlandse Taalunie net allinne op de kontekst fan de taal rjochte, mar ek
op de kodifikaasje fan it Nederlânsk. Dy soarch bliuwt foar it Frysk oan de Fryske Akademy
opdroegen. 

It doel fan de Fryske Taaluny kin omskreaun wurde as it ûntwikkeljen en stypjen fan de Fryske taal.
Dêrby giet it om it Frysk as ynstrumint fan it maatskiplik ferkear en yn it bysûnder as taal fan en yn
de ekonomy, de media, de oerheid, de keunsten, de kultuer, de soarch, de rjochtspraak, it ûnderwiis
en de wittenskip. De Fryske Taaluny kriget  twa haadtaken. Yn it foarste plak is dat de tarieding en
evaluaasje fan it provinsjaal belied oangeande it Frysk, de tarieding en útfiering fan
bestjoersoerienkomsten en tapassen fan sawol it Europeesk Hânfest foar regionale en
minderheidstalen, as it Ramtferdrach oangeande nasjonale minderheden. Boppedat kin de Fryske
Taaluny it behertigjen fan de belangen fan it Frysk bûten Fryslân op him nimme. Yn it oarde plak is
dat it befoarderjen fan it gearhingjen yn it wurk fan de organisaasjes dy’t yn Fryslân op it mêd fan
de taalkontekst warber binne. 

De Fryske Taaluny hat, lykas de Nederlandse Taalunie, in fjouwertal organen. Dat binne
respektivelik de foarsitter, de stjoergroep, de kommisje en it skriuwerskip. It is oan te rieden om
foar de Fryske Taaluny in ûnôfhinklik foarsitter te beneamen. Immen mei ferstân fan saken en fan
heech oansjen, dy’t mei soarchje kin foar ynfloed en gesach fan de Fryske Taaluny yn alle
fermiddens, dêr’t de Taaluny mei te krijen hat. De foarsitter fertsjintwurdiget de Fryske Taaluny nei
bûten ta en sit de gearkomsten fan de stjoergroep, sa’t dy hjirnei neamd wurdt, foar. 

It hert fan de Nederlandse Taalunie bestiet út de Ried foar de Nederlânske Taal en Letteren, mei-
elkoar tolve saakkundigen dy’t it Komitee fan Ministers riejout oer it fêst te stellen belied en dy’t it
rjocht hat om kommisjes yn te stellen. De Fryske wjergader kin fûn wurde yn it stal jaan fan de
permaninte stjoergroep fan de Fryske Taalunie, dy’t gearstald wurdt út fertsjintwurdigers c.q. de
direksjes fan dy organisaasjes dy’t hjirfoar de foarnaamste profesjonele organisaasjes neamd binne
dy’t yn Fryslân arbeidzje foar en kennis hawwe fan ien of ferskate domeinen fan it taalbelied. Foar
dy oanpak kin it troch it provinsjaal bestjoer oanrikte biedwurd ‘Krêft troch bondeling’ brûkt
wurde. Gjin bondeling fan organisaasjes, mei alle dregens en neidielen dy’t dêrmei anneks wêze
soenen, mar bondeling fan kennis en ûnderfinings. Yn de Fryske situaasje giet it om, yn alfabetyske 
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folchoarder, de Afûk, de Fryske Akademy, Omrop Fryslân, it Sintrum foar Frysktalige berne-opfang,
it Taalsintrum Frysk en Tresoar. Troch de mandatearre ferstjintwurdigers c.q. direksjes fan dy
organisaasjes mei-elkoar it hert fan de Fryske Taaluny foarmje te litten, kin it wurk primêr syn 
grûnslach fine yn in partnerskip yn saakkundigens en kennis op it mêd fan taalmanagement.
Boppedat wurdt op dy wize soarge foar in optimale ferbining mei dy aktoaren dy’t foar de útfiering
fan in foarnaam part fan it belied stean moatte. Tagelyk kin it neistribbe gearhingjen yn de
útfieringspraktyk fan de neamde organisaasjes yn en mei it nije formalisearre fermidden regisseard
wurde en stal krije. De keazen konstruksje kin kwalifiseard wurde as in mingfoarm fan de arena- en
de technysk-spesjalistyske funksje, dy’t sawol rjocht docht oan it multi-aktor perspektyf fan de
beliedstarieding as de tsjoedens fan taalbelied. Dat de kearn fan de Fryske Taaluny út mei-elkoar
oparbeidzjende private organisaasjes bestiet past skoan, en om mear as ien reden, yn it aktuele
koöperaasjetinken fan it provinsjebestjoer.

Dy fêste kearn fan seis saakkundigen/fertsjintwurdigers kin wikseljend oanfold wurde mei
heechstens nochris seis saakkundigen, benammen op dy mêden dêr’t neffens de omstannichheden
ferlet fan is. Boppedat hoecht de gearstalling har net te beheinen ta saakkundigens op it mêd fan it
Frysk, mar kin dy ek bestean út saakkundigens op it gebiet fan bygelyks it Nederlânsk, it
Nederlânske bestjoersrjocht of it ûnderwiis. Dy opset kin soarchje foar in fleksibelens yn de
organisaasje dy’t sawol ynspilet op saakkundigens, as feroarings yn omstannichheden en
organisaasjes.

Lykas de Ried foar de Nederlandse Taal en Letteren soe de stjoergroep de mooglikheid en it rjocht
hawwe moatte om beskate kommisjes yn te stellen. Benammen op it mêd fan it ûnderwiis, in
bûtengewoan relevant en tagelyk plurifoarm taaldomein, kin ferlet wêze fan in platfoarmfunksje dy’t
it makliker makket om mei it hiele ûnderwiisfjild oer en wer te kommunisearjen as it om it
taalbelied giet. Op it stuit mist sa’n foar it hiele ûnderwiisdomein oansprekber fermidden.

It fjirde orgaan bestiet út in skriuwerskip dat foarsitter, stjoergroep en kommisje(s) yn har wurk
bystiet en stipet. Sjoen it direkte omtinken foar bestjoer en oerheidsbelied, de ymplemintaasje en
evaluaasje dêrfan ynbegrepen, leit it yn de reden om yn alle gefallen juridyske saakkundigens yn it
skriuwerskip op te nimmen.

De Fryske Taaluny moat, oars as it hjoeddeiske Berie foar it Frysk, him net ta it riejaan fan it
provinsjaal bestjoer beheine, mar him ek dwaande hâlde mei it hiele beliedsproses, mei útsûndering
fan de beliedsbepaling. Dy lêste is de kompetinsje fan it Kolleezje fan Deputearre Steaten. Dat in
beskate prioriteitsstelling yn it omtinken foar de ûnderskate ûnderdielen fan it beliedsproses nedich
wêze sil, docht gjin ûnderstek oan it prinsipe fan omtinken foar it hiele beliedsproses. Krektlyk as it
Berie foar it Frysk kin ek de Fryske Taaluny him op it taalbelied rjochtsje en, yn alle gefallen
foarearst, in bredere ynfalshoeke neilitte. It is oan te rieden dat de Fryske Taaluny healwei elke
sittingsperioade fan Provinsjale Steaten in evaluearjend fuortgongsberjocht oangeande it taalbelied
foarleit, sadat de Steaten sawol werom sjen kinne op de ynset fan middels en de berikte resultaten,
as nij belied formulearje kinne. Soks soarget yn alle gefallen foar in duorjend polityk en bestjoerlik
omtinken foar it taalbelied. 

Foar de Fryske Taaluny kin sawol de status fan in provinsjale kommisje eks. art. 82 fan de
Provinsjewet hawwe, lykas it Berie foar it Frysk dat no ek hat, as de foarm fan in oerheidsstichting
krije. Feitlik soe de Fryske Taaluny de Fryske taalagint wurde moatte. Ek in provinsjale kommisje
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eks. art. 81 soe, bygelyks mei it each op de posysje dy’t de Nederlandse Taalunie ynnimt, yn de
reden lizze kinne, wannear it provinsjaal bestjoer ree is om eigen foech oan de Fryske Taaluny oer te
dragen. Tagelyk moat by de kar foar it iene of it oare de tagong ta en fierdere relaasje mei sawol de
ynwenners, as de net-provinsjale oerheid yn Fryslân en allerhanne private ynstellings net út it each
ferlern wurde. Foar de relaasje en it gearhingjen mei it provinsjaal belied op oare mêden as dat fan
de taal is it better om oan te sluten by de fierdere provinsjale organisaasje troch fan in kommisje eks.
art. 82 fan de Provinsjewet út te gean en in Technyske Taalbeliedskommisje yn te stellen, besteande
út de earst ferantwurdlike deputearre, it direksjeberied fan de provinsjale organisaasje en de lieding
fan de Fryske Taaluny. 

Ofsjoen fan de formele status, pleitet de, yn ferlykjen mei de besteande situaasje, fierdergeande
opdracht en taakynfolling en benammen it befoarderjen fan it gearhingjen yn it wurk fan de
organisaasjes dy’t yn Fryslân op it mêd fan it taalbelied warber binne, earder foar in Fryske Taaluny
bûten as binnen it Provinsjehûs. Dat pleit wurdt fierder fersterke mei de provinsjale opsje om de
tradisjonele rol fan middenbestjoer yn te roaljen foar in wat langer wat programmatysker oanpak mei
eigen tydlike budzjetten en organisaasje. Ferbining en ôfstimming mei it provinsjale beliedsproses
kin skoan stal krije yn it fan de grûn tillen fan wat hjirfoar de Technyske Taalbeliedskommisje is
neamd.

7.5 Konklúzje

It mei help fan 29 punten fan omtinken ynternasjonaal ferlykjen fan mei-elkoar fjirtjin ferskillende
taalsituaasjes makket dúdlik dat it taalmanagement fan de Fryske taal, sawol organisatoarysk as it
om de ûnderskate taken giet en ek wat de sinteraasje oanbelanget, him yn de beskiedenste ein fan it
spektrum befynt. Dy omstannichheid keppele oan it provinsjale wollen om it taalmanagement
oangeande it Frysk te fersterkjen en it koöperaasjemodel foar kar te nimmen, levert de foarslach op
foar in Fryske Taaluny. As resultaat fan krêft troch bondeljen fan kennis en ekspertize soe dat nije
orgaan as provinsjaal taalagintskip, in sintrale rol spylje moatte yn it hoedzjen en noedzjen fan de
Fryske taal. It hert fan de Fryske Taaluny bestiet út in stjoergroep dy’t gearstald wurdt út de
fertsjintwurdigers fan de seis wichtichste Fryske organisaasjes as it om it taalbelied giet, wikseljend
oanfold mei in tal saakkundigen. Dêrnjonken soe der in platfoarmfunksje ynfold wurde moatte mei
it each op it Frysk yn it ûnderwiis. It organogram bestiet fierders út in ûnôfhinklik foarsitter en in
juridysk-saakkundich skriuwerskip.

It taalmanagement moat oan de iene kante rjochte wêze op it tarieden en evaluearjen fan it
provinsjaal taalbelied en oan de oare kant op it befoarderjen fan it gearhingjen yn it wurk fan de
organisaasjes dy’t yn Fryslân op it mêd fan de Fryske taalkontekst warber binne. Mei it each op de
ferbining en ôfstimming mei it fierdere provinsjale beliedsproses wurdt fierders it ynstellen fan in
Technyske Taalbeliedskommisje útsteld.

De modellen mei in wichtige rol foar ien sintrale amtsdrager, lykas dy yn Ierlân en Wales, lykje
sjoen de oare kultuer en omstannichheden foar Fryslân minder gaadlik te wêzen. 

As taak foar in nij orgaan foar taalmanagement  wurdt op in breed ynfoljen fan it hiele
taalbeliedsproses ynset.  
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8 Epilooch

Doel fan it ûndersyk dêr’t de resultaten hjir fan beskreaun wurde, is it ‘empirysk ferkennen fan de
organisaasje fan de it beliedsproses op it mêd fan taal yn Nederlân en inkelde Europeeske
lannen/regio’s dêr’t belied op it mêd fan in unike regionale taal ûntwikkeld wurdt. Yn de rin fan it
ûndersyk waard it doel op fersyk fan de opdrachtjouwer útwreide, troch it ûndersyk net allinne te
beheinen ta it belied oangeande unike regionale talen, mar ek de situaasje fan inkelde nasjonale
talen te besjen.’ Sa’n ferkenning wie der oant no ta net en it is dan ek foar it earst dat in oersjoch fan
de organisaasje fan it taalmanagement yn it bysûnder op it mêd fan unike regionale talen en inkelde
nasjonale talen, presintearre wurde kin. 

Dat oersjoch makket dúdlik dat alle ûndersochte taalbeliedssituaasjes in tal oerienkomsten sjen litte,
mar tagelyk ek in tal ferskillen. Dat kin slim ferrassend neamd wurde. Yn alle gefallen is ommers it
objekt fan it belied ien en it selde, mar tagelyk is taal en ek it belied oangeande in taal it produkt fan
ferskillende maatskiplike en kulturele omstannichheden en ûntjouwings. Dat nimt net wei dat op
grûn fan dyselde empiryske ferkenning in foarslach ta in nije opset fan it management fan de Fryske
taal dien wurde kin. Der is alle reden foar in nije opset as net allinne de hjoeddeiske beskieden
opset fan it Fryske taalmanagement yn acht nommen wurdt, mar benammen sjoen wurdt nei de
ynset en ynspannings dy’t it hoedzjen en noedzjen fan de Fryske taal al freget en noch fierders
freegje sil.  

In adekwaat taalmanagement is lykwols mar ien betingst as it om it ferbetterjen fan de kontekst foar
it Frysk giet. Fan noch fûneminteler belang is it wollen en kinnen fan de ynwenners fan Fryslân, net
oars as it politike wollen om it Frysk in libbene takomst te jaan. Net om ‘e nocht is as motto oan it
ûndersyk it sizzen fan Europeaan fan de earste oere Jean Monnet meijûn: ‘Sûnder minsken is neat
mooglik, en sûnder ynstitúsjes is neat  duorsum’.1

Jean Monnet, Mémoires, Fayard, Paris, 1976, 360.1
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