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Wurd foarôf

Doe’t ik sawat tritich jier ferlyn myn doktoraal eksamen die, hie ’k net tinke
kinnen dat ik de akademyske stúdzje ea mei in proefskrift ôfrûnje soe. It
wurk dat ik krige, liende him der nei syn aard en mei syn drokten minder ta.
Mar doe’t ik goed seis jier ferlyn by de Fryske Akademy kaam te wurkjen,
en de oerstap makke fan de beliedssektor nei dy fan de wittenskip, soe dat
feroarje. Dit proefskrift hie der net west sûnder it ynspirearjend
ûndersyksklimaat dat de Fryske Akademy har meiwurkers biedt. Dat klimaat
wurdt foarme troch sawol rynske bibletekêre, organisatoaryske en technyske
fasiliteiten, as de oanhâldende stipe fan de wittenskiplik direkteur en it
belangstellend petear en ynhâldlik oerlis mei kollega’s. Wat dat oanbelanget
hat it de ôfrûne jierren foar my in foarrjocht west om oan dit proefskrift
arbeidzje te kinnen. It docht my boppedat deugd dat dr. Lammert Jansma,
wittenskiplik direkteur fan de Fryske Akademy, ree wie om sit yn de
promoasjekommisje foar dit proefskrift te nimmen. Myn wurdearring foar
syn stipe en it belang fan de Fryske Akademy wurde dêrmei nochris
ûnderstreke.

De Fryske Akademy nimt as wittenskiplike ynstelling, sawol yn as bûten
Fryslân, in foarnaam plak yn. It maatskiplik en wittenskiplik belang fan de
Fryske Akademy foar de aktualiteit en takomst fan Fryslân en it Frysk, kin
net heech genôch oanslein wurde. Dêr in stientsje oan bydrage te meien, jout
in grutte foldwaning.

Ik hie tritich jier ferlyn ek net tinke kinnen dat myn wurk nochris op it
reitsfjild fan taal en belied komme soe te lizzen. Myn oplieding wiisde in
oare kant út en boppedat lei de arbeidsmerk der begjin jierren santich net
oars hinne as tsjintwurdich. Fryslân hat noch altiten te min wurk om út
Fryslân ôfkomstige akademisy fêst te hâlden. Ik haw lykwols it gelok hân
dat ik, nei myn ôfstudearjen, fuortendaliks yn en foar myn berteprovinsje
oan de slach koe. Ik mocht dat dwaan op provinsjaal nivo en yn funksjes
dy’t alles mei de Fryske kultuer te krijen hienen. Dat hat myn fierdere libben
yn allerhanne opsichten fierder mei beskaat.

De wrâld om ús hinne, en dêrmei ek it belied, feroaret allegeduerigen. Dat
de feroarings hurd geane, wurdt ûnder mear dúdlik as ik weromsjoch op
myn skoalle- en stúdzjetiid. Doe’t ik sà fan it boerehiem op de legere skoalle
kaam, yn de jierren fyftich fan de foarige ieu, hie ’k amper Hollânsk heard.
Dochs wie dy skoalle folslein Hollânsktalich. Hoewol’t dat minder slim wie,
as wolris sein wurdt, is sûnt dy tiid wat taal en ûnderwiis oanbelanget in
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soad feroare. Sa’n homogene taalsituaasje as yn myn bernejierren komt yn
Fryslân net mear foar. It plak fan it Frysk yn it basis ûnderwiis is, ûnder
mear troch de de yn haadstik 5 fan dit boek beskreaune gong fan saken,
dúdlik grutter wurden.

Letter, doe’t ik it Hearrenfeanster Lyceum besocht, bestie dêr ek gjin om-
tinken foar de Fryske taal en kultuer. It Nederlânsk en Dútsk, Frânsk en
Ingelsk krigen mei rjocht en reden alle omtinken, mar de eigen memmetaal,
it Frysk, hoegde net leard te wurden. Soks komt hjoed de dei frjemd genôch
noch foar, hoewol’t dochs ek yn it fuortset ûnderwiis de tiid net stilstien hat.

Earst doe’t ik mei myn stúdzje oan de Ryksuniversiteit Grins út ein sette,
kaam it belang fan de eigen taal en kultuer nei foaren. It studintelibben wie,
en is dat noch altiten, wat dat oangiet fan grutte betsjutting foar it
ûntwikkeljen fan it besef dat de eigen memmetaal folle mear is, as it
earmoedige plak yn de skoalle tinken docht en die. As it dan boppedat ek
noch dúdlik wurdt dat de takomst fan dy taal, en fan in grut part fan de
regionale talen en dêrmei de kulturele rikens fan ús wrâld, yn de kiif stiet,
kin der op syn minst besocht wurde om dêr wat oan te dwaan. Soks kin op
ûnderskate wizen: it skriuwen fan in proefskrift is dêr mar ien fan.

No’t myn proefskrift ree en printe is, wol ik dy minsken en organisaasjes
tankje dy’t my yn de rin fan it ûndersyk skewield hawwe.

Yn it foarste plak is dat myn promotor, prof.dr. Durk Gorter, dy’t fan it
begjin ôf derfan oertsjûge wie dat it ûndersyk ta in goed ein brocht wurde
soe. Ik sis him tige tank foar it my skonken weardefolle fertrouwen en syn
fierdere stipe en ynbring by it skriuwen fan dizze stúdzje. Yn it oarde plak
sis ik myn ko-promotor, dr. Ben Hoetjes, oprjocht tank foar syn reeëns om
syn saakkundich each oer myn wurk gean te litten. Ik ha graach fan syn
krityske ynbring gebrûk makke.

Ik wol ek de oare leden van de promoasjekommisje: prof.dr. R. Appel
(Universiteit van Amsterdam), prof.dr. F.W. Boterman (Universiteit van
Amsterdam/Rijksuniversiteit Groningen), dr. L.G. Jansma (Fryske
Akademy), prof. dr. J.E. Keman (Vrije Universiteit), prof.dr. T.J. Veen
(Universiteit van Amsterdam), en prof. dr. B. de Witte (Rijksuniversiteit
Limburg), tanksizze foar har reeëns om dit proefskrift te beoardieljen.

Fierder sis ik tank oan dy minsken dy’t ree wienen om mei my te praten en
weardefolle ynformaasje te jaan of oars te skewielen: prof. Nils Århammar,
Bräist; Ludmilla Budar, Budišyn; S.F. van der Burg, Lippenhuzen; drs. Jaap
Castelein, Wurdum; Trudy Childs, Tytsjerk; prof.dr. Martin Kasper,
Budišin; Jan Knebel, Budišin; prof. dr Roland Marti, Saarbrücken; Hark
Martinen, Mildstedt; Michaela Moosche, Budišin; Manfred Nissen,
Aaster-Beergem; Beart Oosterhaven, Wjelsryp; drs. Adeline Petersen, Kiel;
John Petrick, Budišin; Alfred Pörschke, Friesoythe; dr. Alex Riemersma,
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Ljouwert; Christina Tadsen, Bräist; Jakob Tholund, A. Wik op Feer;
Raphael Schäfer, Budišin; prof. dr. Thomas Steensen, Husum; Marko
Suchy, Budišin; Rein Tolsma, Ljouwert; dr. Jacob van der Vaart, Broek; drs.
Rinze Valk, Ljouwert; mr. Bastiaan van der Velden, Amsterdam; dr.
Alastair Walker, Nortorf; Jurij Wuschansky, Budišin en dr. Jehannes Ytsma,
Wergea.

Ik wol de folgjende ynstânsjes, dy’t my op de iene of oare wize fan tsjinst
west hawwe, ek tanksizze: de Domowina, Budišin; it Europeesk Buro foar
Lytse Talen (doe) Dublin, it Frysk Letterkundich Museum en Dokumin-
taasjesintrum, Ljouwert; de Fryske Rie, Ljouwert; de Landtag fan
Sleeswyk- Holstein, Kiel; it Nordfriisk Instituut, Bräist; Omrop Fryslân,
Ljouwert; it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân, Ljouwert; de Provinsjale
Bibleteek fan Fryslân, Ljouwert en de Provinsjale Tsjinst, Ljouwert.

Myn frou hat folle mear oan it ta stân kommen fan dizze stúdzje
bydroegen, as hjasels wêze wol en hjir beskreaun hoecht te wurden. En
fierder wol ik ús bern neame. Hja hearre, mei de fleur en it lok dy’t hja yn ’e
hûs bringe, ta myn grutste rykdom. Om utering te jaan oan myn gefoelens,
draach ik dit boek oan myn fjouwer froulju op.

Piet Hemminga
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1 Inleiding en probleemstelling

1.1 Inleiding

In dit inleidende hoofdstuk beantwoord ik de vraag naar het waarom van een
studie naar beleid en beleidsvorming inzake regionale talen. Ik ga in de
eerste plaats in op de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van
het onderwerp. Vervolgens richt ik mij op de relatie tussen taal en overheid
en die tussen overheid en taal. Daarbij ga ik nader in op het verschil tussen
nationale standaardtalen en regionale standaardtalen, waarbij ik mij in deze
studie concentreer op een bijzondere categorie van regionale standaardtalen,
namelijk de unieke regionale standaardtalen. Dat zijn die talen die in geen
enkel staatsverband de dominante standaardtaal zijn, die vanouds op het
betrokken territoir worden gesproken en waarvan er maar één bestaat. Juist
het minderheidskarakter van die talen maakt hen vanuit het
overheidsperspectief interessant. De etnische dimensie aan taal, waar sprake
van is wanneer taalbesef de plaats van een vanzelfsprekend taalgebruik
inneemt, zorgt voor een streven van de zijde van de gebruikers om de status
van de betrokken taal te verbeteren. Onder status kan de totaalsom worden
verstaan van wat met een taal wettelijk, cultureel, economisch, politiek en
demografisch wordt gedaan. Daarna schenk ik aandacht aan de manier
waarop de overheid op de nagestreefde emancipatie van een taal kan
reageren. Ik baken mijn onderzoek af door niet in te gaan op die
beleidsopties die door hun verstrekkende gevolgen al de nodige publieke en
politieke aandacht krijgen, maar juist de benaderingen die gericht zijn op het
doen van concessies centraal te stellen. Ik sluit mij daarbij aan bij Cooper
(1989:93) die op studies naar de vorming van taalbeleid heeft aangedrongen,
waarbij het niet slechts om een analyse van ‘grand policy’ zou dienen te
gaan. Tenslotte ga ik in op de nationale en internationale onderzoekstraditie
op het terrein van taalbeleid, om te besluiten met het formuleren van de
doelstelling en onderzoeksvragen voor mijn onderzoek naar de beleids-
vorming inzake regionale talen. Tenslotte geef ik de opbouw van het boek
weer.

1.2 De relevantie van het onderwerp
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In deze studie zal in het algemeen over overheid en/of openbaar bestuur gesproken worden1

om de bestuursorganisatie van de staat aan te duiden. Het begrip staat wordt gehanteerd
wanneer het gaat om het verband van overheid èn burgers. De overheid is mede door de
verstrengeling met de private sector, zoals die onder meer tot uiting komt in het gebruik van
de aanduidingen semi-overheid of de actuele Nederlandse aandacht voor zelfstandige
bestuursorganen, een moeilijk af te bakenen begrip. Het onderscheid tussen staat en overheid
loopt overigens gelijk op met het in de Angelsaksische literatuur toegepaste onderscheid. Daar
bestaat de nodige aarzeling om het begrip staat te gebruiken. Von Beyme typeert de
verschillen tussen de Angelsaksische benadering en die van marxistische en rechtsweten-
schappelijke kringen in continentaal Europa, die het staatsbegrip juist wel gebruiken, met het
citaat: “Let them have their state – we’ll keep our government” (Kreukels en Simonis,
1988:15). De staat wordt in die visie eveneens als het verband van overheid èn burgers gezien,
waarbij de overheid in het Nederlandse geval kan worden gezien als de besturende organen
van het rijk, de provincies en de gemeenten alsmede de waterschappen en daarvan afgeleide
constructies (Van der Meer / Roborgh, 1993:20).
Onder zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) worden die organisaties begrepen die publieke2

taken verrichten en uit de publieke kas worden gefinancierd, maar niet (meer) onder de directe
hiërarchie van een bewindspersoon staan (Boxum, 1995:A2400-1-4). Internationaal is de term
‘quango’ in zwang: quasi-autonome non-gouvernementele organisatie. In de tweede helft van
de twintigste eeuw is het aantal zbo’s in Nederland met honderden gegroeid. In 1980 waren
er volgens de berekeningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid alleen
al op rijksniveau 652 zbo’s (Van Thiel, Leeuw en Flap, 1998, 143-146).
Een nationale standaardtaal kan worden gedefinieerd als een taal die algemeen gebruikt wordt3

binnen een staat, waar zij toegang verschaft tot de moderne cultuur, de wetenschap, de
technologie, het economische en politieke leven. Het begrip nationale standaardtaal behoeft
niet te betekenen dat de overheid wettelijke regelingen voor die taal heeft getroffen. Een
regionale standaardtaal betreft een taal die niet algemeen gebruikt wordt binnen een staat,
omdat ernaast sprake is van een nationale standaardtaal. Een regionale standaardtaal bevindt
zich verder in een perifere situatie ten opzichte van het centrum dat de nationale standaardtaal
bepaalt. Het onderscheid tussen nationale en regionale standaardtaal sluit aan bij het onder
meer door Marti (1995:368-369) en Spolsky (1977:6) gehanteerde onderscheid tussen macro-
en micro-standaardtalen. De termen macro en micro suggereren echter een kwantificering die
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Hoewel taal niet tot de majeure objecten van overheidszorg behoort, wil dat
niet zeggen dat taal voor de overheid niet van belang zou zijn. De
Nederlandse Rijksbegroting laat, afgezien van het onderwijs en de uitgaven
ten behoeve van de Nederlandse Taalunie, op het eerste gezicht slechts
weinig uitgaven zien die op het behoud of de ontwikkeling van taal gericht
zijn. Schijn bedriegt echter, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de
vele vormen die de overheid kan aannemen.  Het gaat immers niet alleen om1

de politieke agenda van regering of parlement, maar evenzeer om die van
Europa, lagere overheden als provincie en gemeente en zelfstandige
bestuursorganisaties, waarvan er in Nederland honderden zijn.  Het gaat op2

het niveau van de centrale overheid bovendien niet alleen om de zorg van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het onderwijs
van en in de nationale standaardtaal, regionale standaardtalen of allochtone
talen.  Op alle terreinen van overheidszorg kunnen immers taalvragen3
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de werkelijkheid onvoldoende weergeeft. Zo kunnen regionale talen als het Catalaans of het
Galicisch, beide met miljoenen sprekers, moeilijk microtalen worden genoemd. Daarom is het
beter een onderscheid tussen nationaal en regionaal te maken, waarbij nationaal wordt opgevat
als de gehele staat betreffend en de lokale talen tot de regionale talen worden gerekend. In de
begrippen ‘nationaal’ en ‘regionaal’ is impliciet een plaatsbepaling begrepen die het
autochtone karakter van de betrokken talen betreft. Autochtone talen worden van oudsher in
het betrokken gebied gesproken. Allochtone talen zijn daarentegen die talen die dankzij
immigratie eerst sinds kort in het betrokken gebied worden gesproken, maar elders een positie
als landelijke of regionale standaardtaal innemen. Europese autochtone talen kunnen ook talen
van Europa worden genoemd, terwijl, wanneer ook de allochtone talen meegerekend worden,
over talen in Europa gesproken kan worden. Impliciet aan het onderscheid tussen autochtone
en allochtone talen is de gedachte dat die talen die een grondgebied of in ieder geval een lange
geschiedenis van aanwezigheid kennen, erkenning verdienen (Alladina, 1989:447).
Om een enkele, niet geheel aan de werkelijkheid voorbijgaande, vraag te formuleren: Zijn in4

een regionale taal vastgelegde gemeentelijke besluiten geldig? Welke taal spreekt het
staatshoofd tijdens een staatsbezoek? Kan een toneelgezelschap, spelend in de regionale taal,
voor staatssubsidie in aanmerking komen? Mogen etiketten op regionale producten in de be-
treffende regionale taal worden gesteld? In welke taal dient de voorlichting over gezondheids-
zorg voor ouderen te gebeuren? Dient er een vertaalfaciliteit voor de spreker van een regionale
taal in juridische procedures te komen? Wat is de taal van de bewegwijzering? 
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worden gesteld. Dat geldt zeker voor Binnenlandse Zaken, Buitenlandse
Zaken, Cultuur, Economische Zaken, Gezondheidszorg, Justitie of Verkeer
en Waterstaat, waar taalzaken een meer of minder in het oog vallende rol
spelen.  Een centrale vraag betreft de kwestie of het nodig is om in te4

grijpen en maatregelen te treffen om de positie van het Nederlands te
beschermen en versterken (De Bot, 1994:19). Die vraag lag ten grondslag
aan de in de tweede helft van de jaren negentig gevoerde parlementaire
discussie over het opnemen van een taalartikel in de Nederlandse Grondwet.
Maar het gaat niet alleen om wettelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld naar
voren komt in discussies over de naamgeving van een nieuw gevormde
gemeente of de vermelding van plaatsnamen in de telefoongids.

Een aantal min of meer recente in diverse media verschenen berichten illu-
streren de impliciete of expliciete relatie tussen diverse overheidsorganen en
taal. ‘PvdA als eerste met Friese kamervragen’, ‘Het Fries voor alle vakken’,
‘Actie voor Stellingwerver plaatsnamen’, ‘Taalruzie binnen EU laait weer
op’, ‘PTT Post eist geld voor Friese plaatsnamen‘, ‘PTT dit jaar nog over op
Friese namen, ‘Minder leerlingen doen examen Fries’, ‘Pleidooi voor Friese
akten verenigingen’,‘Notaris in het Fries beëdigd’, ‘Drentse NS’er mag nog
‘Hardegarijp’ roepen’, ‘Politici verdeeld over gebruik Fries’, ‘Friese namen
gaan Dantumadeel te ver’, ‘Nieuwe ambtenaren moeten Fries spreken’,
‘Officier breekt lans voor Fries in rechtszaal’, ‘Vertaalwerk groeit
Commissie EU boven het hoofd’, ‘Nederlandse taal inzet ruzie met EU’,
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Berichten verschenen in respectievelijk: Leeuwarder Courant, 16 november 1999; Leeu-5

warder Courant, 11 oktober 1999; Leeuwarder Courant, 15 september 1999; NRC-Handels-
blad, 6 september 1999; Leeuwarder Courant, 17 juni 1999; Leeuwarder Courant, 16 juni
1999; Leeuwarder Courant, 17 april 1999; Leeuwarder Courant, 7 april 1999; Leeuwarder
Courant, 23 maart 1999; Leeuwarder Courant, 8 maart 1999; Friesch Dagblad, 4 februari
1999; Leeuwarder Courant, 2 februari 1999; Leeuwarder Courant, 28 januari 1999;
Leeuwarder Courant, 12 september 1998; NRC Handelsblad, 18 juli 1998; NRC Handelsblad,
17 juli 1998; Leeuwarder Courant, 28 mei 1998; Friesch Dagblad, 9 april 1998 en
Leeuwarder Courant, 30 maart 1998.
NRC Handelsblad, 24 juli 1999 en 10 december 1999.6

Met ingang van 1 januari 1997 is Fryslân de officiële naam van de provincie die daarvoor7

officieel Friesland heette. In deze studie wordt consequent de Friestalige en thans officiële
naam gebruikt, ook voor de tijd vóór 1997.
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‘Gemeenten spreken Post aan op Friese namen’, ‘Nieuwe actie Friese
namen’ en ‘VN benieuwd naar positie Friestaligen’.5

Het bovenstaande willekeurige en onvolledige lijstje van krantenkoppen
betreft vooral de berichtgeving over het Fries en het Nederlands, maar laat
wel zien dat het onderwerp een actuele maatschappelijke relevantie heeft.
Wanneer de berichtgeving over taal en overheid zou worden uitgebreid tot
de rest van Europa, de wereld of de geschiedenis, zou blijken dat in tal van
landen taalkwesties spelen of gespeeld hebben. Dichtbij vragen Belgische
taalverhoudingen alle aandacht.

In Frankrijk hebben bijna alle perifere regio’s een taalbeweging. De moei-
zame verhouding tussen die bewegingen en de Franse overheid komt naar
voren in het feit dat Frankrijk op 7 mei 1999 wel tot ondertekening van het
Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen overging, maar de
ratificatie zal, naar verwacht mag worden, lang op zich laten wachten. De
Franse Grondwet verbiedt immers tot op heden onderwijs en overheidscom-
municatie in een regionale taal. En tot op heden zijn geen stappen gedaan
om tot een wijziging van de Grondwet, een structurele beleidsaanpassing,
over te gaan.6

In tijd en ruimte iets verder weg ligt de taalkwestie in Zuid-Tirol. En de
Baskische afscheidingsbeweging kan niet van het bestaan van het Baskisch
worden losgekoppeld. Ook de conflicten in voormalig Joegoslavië of in
Noord-Ierland kennen de nodige met taal verbonden aspecten (Marti,
1998:363; Breton, 1996:171; Schröder, 1995:59-62).

Niet alleen de actualiteit illustreert de relevantie van de relatie tussen taal
en overheid, ook de geschiedenis laat vele voorbeelden zien. In de casus van
het Fries in Nederland gaat het onder meer om de vraag welke taal of talen
door het onderwijs in Fryslân gebruikt en onderwezen wordt of worden.  In7

1900 formuleert het Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse de wens
om het Fries een plaats in het lager onderwijs te geven (Zondergeld,
1978:28). Die wens zou reeds spoedig, maar slechts in bescheiden omvang
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in vervulling gaan. Het zou vervolgens tot 1937 duren voordat een eerste
wettelijke regeling wordt getroffen. Van voor 1900 dateert het actieve
taalbeleid dat Koning Willem I in de korte tijd van het Verenigd Koninkrijk
voerde. Dat beleid was gericht op het versterken van de positie van het
Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden (De Jonghe, 1967:23). En in
Duitsland neemt Pruisen in de jaren zeventig van de negentiende eeuw reeds
maatregelen om de positie van het Duits in de meertalige gebieden van het
koninkrijk te versterken (Pabst, 1980:193-195). Frankrijk is al in de
zestiende eeuw actief als het om de regeling van het gebruik van de Franse
taal gaat (Van der Wal, 1995:10). Taal heeft kortom al langer dan alleen
vandaag maatschappelijke relevantie. Taalbeleid heeft reeds een lange
traditie. In de loop van deze studie wordt voor wat de verschillende te
beschrijven taalsituaties betreft, teruggegaan naar het begin van de
twintigste eeuw en de tweede helft van de negentiende eeuw als het
overheidsbeleid op het terrein van taal steeds belangrijker wordt.

De maatschappelijke relevantie van de relatie tussen overheid en taal is
nog verder toegenomen, nu de Europese integratie het vanzelfsprekende
bestaan van de nationale talen van de verschillende lidstaten van een
vraagteken voorziet (Van Marle, 1992:25; Coulmas, 1991:3-11). Binnen de
instituties van de Europese Unie neemt het Nederlands, hoewel één van de
officiële talen van de Unie, slechts een marginale positie in (Schloßmacher,
1994:106-115). Maar ook daarbuiten zou een dialectisering van het
Nederlands dreigen, hoewel niet een ieder daar gelijk over denkt (Zwart,
1999:324; De Swaan, 1990:436). Het gaat bij het gebruik van een taal niet
langer alleen om de ‘binnen statelijke’ overheden en semi-overheden, maar
ook om allerlei internationale verbanden en om wat de toegenomen
internationale interdependentie van soevereine staten genoemd kan worden.
Daarbij moet gedacht worden aan internationale organisaties als de
Verenigde Naties, de Europese Unie en de Raad van Europa, alsmede de
werking van internationale verdragen, de globalisering van de economie, de
internationalisering van de communicatiestructuur en de toegenomen
mobiliteit van de burgers. Die globalisering en Europeanisering zijn mede
verantwoordelijk voor het op gang brengen van een stroom van publicaties
en debatten over de vraag of de eigen taal en cultuur door de verdere
Europeanisering bevorderd, dan wel benadeeld worden en wat nationale en
culturele identiteit werkelijk inhouden.

Als het om het gewicht van taal voor de overheid gaat, kan ook worden ge-
wezen op de betekenis van taal als instrument voor beleidsmakers en
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In de aanloop tot de Sleeswijk-Holsteinse Landtagverkiezingen 2000 spreekt CDU-uitdager8

Volker Rühe de zittende SPD-minister-president publiekelijk met haar voornaam aan, daarmee
zichzelf verheffend tot het niveau van de minister-president. Minister-president Heide Simonis
benadrukt echter het feit dat de CDU-kandidaat buitenstaander is door niet de naam Rühe te
gebruiken, maar te spreken over ‘de CDU-kandidaat uit Hamburg-Harburg’ (Husumer
Nachrichten, 24 juni 1999).
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politici. Wanneer de verkiezingen in aantocht zijn, vertaalt de door een
partij gekozen strategie zich in een bepaald en bewust woordgebruik.8

De wetenschappelijke relevantie van de verhouding tussen taal en
overheid komt naar voren in het bestaan van gevestigde internationale en
gespecialiseerde wetenschappelijke podia voor onderzoek en
ontwikkelingen op met name het terrein van de taalsociologie, waarbij ook
kwesties van taalbeleid niet uit de weg worden gegaan. Daarbij gaat het
onder meer om: The International Journal of the Sociology of Language
(1974), het Europese jaarboek Sociolinguistica (1987), The Journal of
Multilingual and Multicultural Development (1980), en Language Problems
& Language Planning (1977). Taalbeleid vormt het onderwerp van een
doorgaande stroom van publicaties. Thema’s als de plaats van taal binnen de
wetgeving (Akkermans, 1993; Borman, 1996; Kortmann, 1996), ‘Europa’ en
taal (Haarmann, 1995; Ammon, 1994; Schloßmacher, 1994; Volz, 1994;
Verdaasdonk, 1993; Ammon, 1991; Coulmas, 1991; De Witte, 1991),
overheid en minderheidstaal (Euromosaic, 1996; Elle, 1995; Gorter, 1993;
De Witte, 1993) en taal en staatsvorming (De Swaan, 1998; Toporiši�, 1997;
Caussat e.a., 1996; Delwaide, 1996; Gellner, 1993) verheugen zich in een
regelmatige aandacht. Daarbij trekt de vraag naar het tot stand komen van
overheidsbeleid inzake taal, in tegenstelling tot de implementatie van
taalbeleid (Groeneboer, 1997, Elle, 1994; Gorter, 1993) of de juridische
aspecten van taalbeleid (Lemke, 1998; Pastor, 1997; Borman, 1996, De
Varennes, 1996), geen overmatige aandacht. Om in die lacune te voorzien is
het de bedoeling van de voorliggende studie om nader inzicht te verschaffen
in het beleidsvormingsproces dat aan het taalbeleid vooraf gaat.

1.3 Taal en overheid

1.3.1 Inleiding

Waarom is taal voor de overheid een relevant verschijnsel? Om die vraag te
beantwoorden is het nodig om verschillende met taal verbonden aspecten na
te gaan. Hierna wordt op de symboolfunctie van taal en daarmee op het ont-
brekende neutrale karakter ingegaan. Dat heeft alles te maken met het be-
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Het gaat in dit onderzoek om talen en niet om dialecten. Het onderscheid tussen taal en dialect9

behoort tot één van de moeilijkste problemen van de taalkunde. Er kan worden aangesloten
bij Bartsch (1989:24) die dialecten definieert als substandaardvariëteiten of als variëteiten die
zich in relevante aspecten aan de standaardtaal conformeren. Een dialect bevindt zich in
binnen het door taalgrenzen afgebakende validiteitsdomein van een taal. Het belang van de
staat voor een taal wordt onder meer geïllustreerd met het feit dat staatsgrenzen zich kunnen
ontwikkelen tot taalgrenzen (Zie: Auer/Hinskens, 1997:15; Stellmacher, 1996:500). Een
dialect kan zich met hulp van de staat tot taal ontwikkelen. Weinreichs definitie dat taal een
dialect met een leger en een marine is, brengt die mogelijkheid treffend onder woorden
(Pinker, 1994:28). Tony Feitsma heeft voor wat het Fries betreft gewezen op het vroeger, maar
later niet meer over een leger kunnen beschikken (Frysk en Frij, desimber 1996). Dialecten
zijn in die opvatting talen die nimmer over een leger hebben kunnen beschikken. De relatie
tussen taal en leger bestaat verder ook in de zin dat taal als wapen kan dienen. Kloss (1978:55)
heeft voor wat het onderscheid tussen taal en dialect betreft een onderscheid gemaakt naar
maatschappelijk gebruik en afstand tussen talen, maar daarmee is een sluitend onderscheid nog
niet het geval. Dat blijkt onder meer uit de pragmatische benadering in de uitgave van
Sociolinguistica 10. De inleidende bijdrage van Auer en Hinskens (1997:5-6) voert het Fries
in Nederland, de Keltische talen in Groot-Brittannië en Frankrijk en het Sorbisch in Duitsland
niet als talen, maar als dialecten op. 
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staan van vele met elkaar in contact komende talen die in status van elkaar
verschillen. Van verschil in status is onder meer sprake wanneer het
nationale en regionale standaardtalen betreft. Tenslotte wordt aandacht
geschonken aan het wegvallen van de vanzelfsprekendheid van taal. De
betrokken taalgroep formuleert eisen en wensen inzake de status van de taal:
de taal etniceert. In dat geval kunnen regionale talen minderheidstalen
genoemd worden.

1.3.2 Het belang van de taal voor de overheid

Taal is als onderwerp van overheidszorg relevant, omdat het niet om een
neutraal middel tot communicatie gaat. Dat is het geval omdat er enerzijds
geen sprake is van één taal, maar van vele, bovendien ongelijksoortige en
met elkaar in contact komende talen, en anderzijds omdat taal voor de
sprekers geen neutraal medium is.  Iedere taal vervult voor zijn sprekers een9

symboolfunctie. Taal loyaliseert. Loyaliteit aan een taal verbindt de sprekers
van die taal en onderscheidt hen van andere groepen. ‘Zij, die dezelfde taal
spreken zijn door een net van onzichtbare banden aan elkaar verbonden’,
maakte de Duitse romanticus Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) zijn
landgenoten reeds duidelijk (Coulmas, 1988:8). En voor Johann Gottfried
Herder (1744-1803) vormden taal en literatuur het fundament voor de trits
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) houdt al ver voor het begin van de Romantiek een10

pleidooi om de eigen taal in casu het Duits te gebruiken. Leibniz heeft zich overigens ook
enkele malen met het Fries bezig gehouden (Feitsma, 1978:14). Gotthold Ephraim Lessing
(1729-1781) en Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) zijn naast Fichte en Herder
vertolkers van dit belang van taal voor het bestaan van volk en staat (Coulmas, 1988:4-8).
Fishman (1989:465) spreekt dan ook over “‘state-building’ or ‘national’ languages”.11

Het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Zuid-Afrika gaf organisaties die het behoud van12

het Afrikaans nastreven, aanleiding om aan te dringen op het gebruik van het Nederlands door
het Nederlandse staatshoofd. De kop in de krant luidde vervolgens: “Beatrix spreekt
Nederlands bij staatsbanket” (NRC-Handelsblad, 1 oktober 1996). Bij het staatsbezoek dat
Koningin Beatrix in 1988 aan Canada bracht, prees zij de tweetaligheid en de eigen cultuur
van de Franstaligen in Quebec (Nieuwsblad van het Noorden, 19 mei 1988). Fasseur (1998:
488) maakt naar aanleiding van het gebruik van de Franse taal door Koningin Wilhelmina bij
een staatsbezoek aan België in 1911, de opmerking dat het ministerie van Buitenlandse Zaken
ons staatshoofd nog steeds ongaarne de eigen taal bij officiële bezoeken aan het buitenland
ziet gebruiken.
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één volk, één natie, één staat.  Ruim honderd jaar eerder, in 1631, stond het10

voor Koning Hendrik IV van Frankrijk al vast dat iedereen die Frans sprak,
ook onderdaan van de Franse koning diende te zijn. Alle gebieden waar het
Frans de spreektaal was, moesten hem toebehoren (Coulmas, 1985:47). Dat
illustreert waarom taal voor de overheid belangrijk is: de taal vormt de
grondslag voor het streven naar een cultureel verenigde en maatschappelijk
solidaire nationale samenleving (Fishman, 1972:16).  Taal staat voor het11

markeren van grenzen tussen staten en samenlevingen.
Het is ook de symboolfunctie van een taal die ervoor zorgt dat een taal

ideologiseert. Taal wordt op die manier een sterk gekleurd fenomeen
waarvoor gestreden wordt en waarvan vorm en inhoud betwistbaar zijn
(Stuurman, 1985:144). Met behulp van taal kunnen sociale en religieuze
conflicten of andere mogelijke maatschappelijke scheidslijnen vergroot of
verkleind worden en dient daarom als katalysator in maatschappelijke
processen als modernisering, mobiliteit en natievorming (Duja, 1996:6).12

Een land als Slovenië heeft dat recentelijk nog laten zien (Toporiši�:
1997:7). Het in 1971 ontstaan van een staat als Bangladesh valt evenmin te
begrijpen zonder aandacht voor de daarbij spelende taalkwestie (Musa,
1996:70-78). En het ontstaan van natiestaten als Duitsland en Italië heeft
reeds veel eerder de relevantie van taal voor staatsvorming duidelijk
gemaakt.

De verbinding tussen taal en modernisering, zoals die in de zeventiende
eeuw voor het eerst werd gepraktiseerd voor het Frans (Cooper, 1989:6),
heeft gevolgen voor de regionale talen, waaraan de notie van moderniteit
juist werd onthouden. Bestuur, onderwijs en wetenschap dienen in die
benadering de moderne, dat wil zeggen nationale standaardtaal, te
gebruiken. De regionale talen zijn in dezelfde opvatting alleen nog goed
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Latijn heeft wel een hoog prestige, maar tegenwoordig weinig functies. En het Swahili heeft13

weinig prestige, maar juist veel functies. Het Gaelisch heeft in Ierland wel status, maar weinig
exclusieve functies (Mackey, 1989:4).
De casus Nigeria laat een voorbeeld zien van een dominante minderheidstaal, met heel wat14

minder sprekers dan de meerderheidstaal (Fellmann, 1995:143). En in een land als Ierland
bezit het door slechts een minderheid gesproken Gaelisch toch de status van eerste officiële
taal (De Varennes, 1996:396). 
Het gebruik van de termen één- en tweetaligheid doet geen recht aan de feitelijke situaties15

waarbij één der talen op velerlei terrein in gebruik is en bovendien door een ieder beheerst
wordt, in tegenstelling tot de tweede of de derde taal, die slechts in een beperkt aantal
domeinen in zwang is en door een minderheid gekend wordt die daarnaast ook de
meerderheidstaal beheerst. Om M.J. de Haan (1972:169) te citeren: “op it terrein fan tael en
taelgebrûk (is) mei elemintaire rekkenkunde net folle to begjinnen”.
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voor het ‘traditionele’, met alle gevolgen voor het beleid dat voor de taal
(niet) ontwikkeld wordt (Euromosaic, 1996:3-4). De sprekers van regionale
talen worden in ieder geval met dat beleid geconfronteerd zodra het om
onderwijs en massamedia gaat. Dan wordt het duidelijk dat zij een andere
taal dan de onderwezen of in krant of op radio en televisie gebruikte taal
spreken en daarmee maatschappelijke verschillen tussen talen bestaan.
Nergens in de wereld is een geval van symmetrische tweetaligheid te
vinden, dat wil zeggen een situatie waarbij de betrokken talen in prestige of
identiteitsomstandigheden volledig vergelijkbaar of in de praktijk van
bijvoorbeeld het onderwijs geheel gelijkwaardig zijn (Nelde, 1994:119).
Taalverschillen kunnen worden teruggebracht op het verschijnsel status.
Onder status kan de totaalsom worden verstaan van wat met een taal gedaan
kan worden: wettelijk, cultureel, economisch, politiek en demografisch. Dat
rijtje illustreert impliciet de relevantie van taal voor de overheid. De status
c.q. de totaalsom van gebruiksmogelijkheden van een taal, behoeft overigens
niet gelijk te zijn aan wat er de facto met een taal gedaan wordt. Dat hangt
onder meer met het prestige van een taal samen (Mackey, 1989:4).13

Een regionale standaardtaal heeft in relatie tot de nationale standaardtaal
een lagere status. Dat behoeft echter niet te betekenen dat de eerste qua aan-
tallen sprekers altijd kleiner is dan de tweede. Zo kan in het geval dat de taal
van een regerende elite de nationale standaardtaal is, die getalsmatig kleiner
zijn dan een regionale taal. Maar op alle of enkele van de overige vier ge-
noemde statusaspecten kan de taal van de elite juist hoger scoren dan de
door de meerderheid in een land gesproken taal.14

De lagere status van een regionale standaardtaal houdt voor de sprekers
van die taal de noodzaak in om een tweede, communicatief bredere en
meestal officiële, nationale standaardtaal te gebruiken.  Dat verschijnsel15

laat zich illustreren aan de hand van het volgende Friese voorbeeld. In de
provincie Fryslân is het voor de Nederlandstalige minderheid niet strikt
noodzakelijk om Fries te leren, als het om het maatschappelijk functioneren
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Die constatering staat los van de feitelijke communicatiemogelijkheden die een regionale taal16

kan hebben. Zo verhaalt Van Kleffens (1980:243) van zijn ontdekking om zich, Fries
sprekend, bij de inwoners van het Deense Skagen verstaanbaar te kunnen maken. Daarnaast
wordt een opmerkelijk geval in de autobiografische fragmenten van Ben Stroman (1981:21)
ten tonele gevoerd. Het gaat om Stromans moeder: “Zij beschikte over de wonderbaarlijke
gave vele talen te verstaan en zich met Nederlands, waar ten hoogste wat Friese en Utrechtse
termen in voorkwamen, bij iedere buitenlander verstaanbaar te maken. Zo converseerde zij op
reis met Fransen, Duitsers, Engelsen of Italianen. Geen dialect was haar te machtig. Zij hield
rustig vast aan het Nederlands en kreeg de gewenste antwoorden in de onversneden landstaal
van menig buitenlander.”
Ook de komst van nieuwe allochtone talen kan het besef met betrekking tot de regionale17

standaardtaal doen toenemen. Zo heeft in een land als Frankrijk het mislukken van het assi-
milatiebeleid met betrekking tot met name Arabisch sprekende immigranten uit Noord-Afrika
en de institutionalisering van nieuwe immigrant-culturen, gezorgd voor een opleven van de
autochtone taalminderheden (Van Amersfoort, 1991:25; Coulmas, 1985:261). 
Skutnabb en Phillipson (1989:467-468) stellen vast dat ééntaligen mondiaal gezien een18

minderheid vormen. Het opmerkelijke feit doet zich voor dat een groot deel van die minder-
heid, maatschappelijk niet gedwongen is om een andere taal te leren, terwijl het grootste deel
der meertaligen daar wel toe gedwongen is of was.
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gaat. Voor de Friestalige meerderheid is het daarentegen wèl noodzakelijk
om zich het Nederlands eigen te maken.  De beheersing van meer dan één16

taal, eventueel een nationale standaardtaal en een regionale standaardtaal,
houdt tegelijk de mogelijkheid en vaak de noodzaak tot het maken van een
keuze in. Meertaligheid impliceert taalbesef.  Voor de meertalige spreker17

wordt de vanzelfsprekendheid van de eigen taal ingeleverd tegen een
voortdurende afweging welke taal in welke situatie te gebruiken.  Hetzelfde18

geldt voor de eentalige spreker die geconfronteerd wordt met een spreker
van een andere taal. Dat is zeker het geval wanneer de laatste niet zonder
meer een voorbijganger is, maar iemand die handel wil drijven of het gezag
vertegenwoordigt. De twee- of meertalige kan en moet zich aan de ééntalige
aanpassen, terwijl de laatste, wanneer die een taal met een hogere status
spreekt, verwacht dat de tweetalige zich aan zijn taalgebruik aanpast. Op die
manier bevestigt de twee- of meertalige spreker de status van de taal van de
ééntalige. Zodra de twee- of meertalige zich echter niet aan de eentalige
aanpast, ligt een conflict al snel in de rede. En op dat moment, zeker
wanneer het conflict de individuele schaal overstijgt, komt de overheid als
bewaker van recht en orde of als nastrever van het algemeen belang om de
hoek kijken.

Statusverschillen tussen talen werden eerst actueel toen de traditionele sa-
menleving werd vervangen door een maatschappij, waarin economische
groei, materiële vooruitgang en mobiliteit voor al haar burgers centraal
kwam te staan. Een traditionele samenleving die gekenmerkt wordt door een
kleine elite van geletterden, gescheiden van een grote op de productie van
voedsel gerichte massa, kende geen noodzaak tot een culturele of
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Zoals de Franse geschiedenis laat zien, kan er overigens wel eerder van politieke relevantie19

sprake zijn. Reeds in 1539 vaardigde Koning François I het Edict van Villers-Cotterêts uit,
dat in artikel 111 de Franse taal met uitsluiting van andere talen en dialecten tot enig judiciële
en bestuurlijke taal van Frankrijk maakte (Van der Wal, 1995:10). Bijna honderd jaar later
begon één van de eerste taalbeleidsorganisaties ter wereld, de Académie Française met haar
werk (Cooper, 1986:6).
Het in de loop van de tijd toegenomen belang van de overheid in de zin van omvang en aantal20

overheidstaken, wordt onder meer geïllustreerd door de toegenomen omvang van het over-
heidspersoneel. In bijna honderd jaar, tussen 1899 en 1988, verdrievoudigde het aantal over-
heidspersonen en verzesvoudigde het aantal ambtenaren in Nederland per duizendtal van de
bevolking (Van der Meer/ Roborgh, 1993:186). De groei van de overheid, en daarbij gaat het
niet alleen om de nationale overheid, zoals Veldheer (1994) heeft laten zien, is niet exclusief
voor Nederland, maar geldt voor de meeste West-Europese staten. Die groei is na de Tweede
Wereldoorlog mogelijk gemaakt door onder andere een snelle groei in inkomens en de daar-
mee samenhangende groei in belastingopbrengsten (Lane & Ersson, 1994:7-8).
In een onderwijsalmanak voor Fryslân voor het jaar 1816 krijgen de onderwijzers ”ten platten21

lande” het advies “toch vooral in de scholen het vriesch boersch niet te gedogen” (Feitsma,
1979:28, 70). Breuker (1981:27) wijst erop dat de onderwijsvernieuwing van direct na 1800,
naast andere factoren, het Fries snel deden ‘verhollandsen’.
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taalkundige homogeniteit. Een op economische groei gebaseerde
samenleving heeft daarentegen burgers nodig die nieuwe beroepen leren en
met elkaar kunnen communiceren. Dat gaat niet zonder een bepaalde mate
van maatschappelijke culturele homogeniteit en de aanwezigheid van een
nationale standaardtaal (Gellner, 1993:12- 16). Voor de ontwikkeling van
een nationale standaardtaal is het onderwijs van vitaal belang. Zodra de
overheid het (lager) onderwijs tot haar competentie rekent, speelt dan ook,
impliciet of expliciet, de keuze met betrekking tot taalgebruik en taalleren in
de school.  Op dat zelfde moment wordt het verband tussen taal en overheid19

manifest (Tollefson, 1991:10).20

Het lager onderwijs werd in de allereerste plaats, zo schrijft De Swaan
(1989:71), een manier om mondelinge en schriftelijke beheersing van de
standaardtaal over te dragen. Individuen die voorheen vrij waren hun eigen
moedertaal te gebruiken en hun kinderen in die taal op te voeden, werden
door de overheid, die daarvoor niet in het onderwerp geïnteresseerd was,
verplicht om de voor de nationale communicatie uitverkoren taal te volgen
(De Varennes, 1996:119). In Nederland heeft het, door De Swaan
(1976:35-47) met het begrip ‘verstatelijking van het onderwijs’ aangeduide
proces, voor een verbanning van het Fries en allerlei regionale dialecten uit
de lagere school gezorgd.  Taalonderwijs betekent sindsdien het leren van21

het Nederlands, gegeven door het Nederlands gebruikende leerkrachten en
gecontroleerd door niet uit de provincie afkomstige schoolopzieners.
Onderwijs in het Fries wordt niet gegeven, schoolboeken zijn in die taal niet
voorhanden (Wahle-de Swart, 1992:2). En wat voor het Fries vanaf 1806, en
in strikt formele zin tot 1937 heeft gegolden, geldt voor de regionale
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Maurais (1997:135-136) introduceert het begrip regionale meerderheidstaal, waartoe hij22

taalgroepen rekent die in hun eigen historisch territorium de meerderheid vormen, maar die
in nationaal verband een minderheid zijn. De Franstaligen in Quebec, de Catalanen in Cata-
lonië en de Friezen in Fryslân kunnen tot de categorie van de regionale meerderheidstalen
worden gerekend. Overigens benadert Maurais de minderheids-/meerderheidskwestie alleen
vanuit het perspectief van aantallen sprekers, terwijl de overige aan de status van een taal
verbonden aspecten onbelicht blijven.
Met betrekking tot het gebruik en de kennis van het Nederlands in Noord-Frankrijk merkt23

Ryckeboer (1997:66) overigens op dat het Frans ondertussen in alle domeinen van het leven
een zo dominante plaats inneemt, dat niet alleen het gebruik, maar ook de kennis van het
Vlaams dialect er zeer precair is geworden. Die precaire situatie komt onder meer naar voren
in het taalgebruik binnen het gezin waar binnen drie generaties het Frans een dominante
positie heeft verworven. Spraken de grootouders nog voor ruim een derde deel Vlaams en
voor een vierde deel Vlaams en Frans, voor de daartoe in 1983 ondervraagde leerlingen van
twee Franse scholen in Hondschote, arrondissement Duinkerken, geldt dat nog een tiende deel
afkomstig is uit gezinnen waar nog relatief veel Vlaams wordt gesproken. Drie van de 118
ondervraagde leerlingen beweren gemakkelijker of even gemakkelijk Vlaams te spreken als
Frans (Ryckeboer, 1997:52-53). 

28

dialecten in Nederland niet anders. Het Nederlandse onderwijs en vooral het
onderwijs van de Nederlandse taal staat in dezen in dienst van de ideologie
van de eenheidsstaat, zoals Nederland dat sinds 1798 is. De bewoners van
de Nederlanden werden Nederlanders, staatsburgers van één staat en het
Nederlands vormde bij de implementatie van de nagestreefde eenheid een
belangrijke factor. Het belang van de nationale taal voor de nieuwe doelen
van de overheid betekende tegelijk een ernstige bedreiging voor het bestaan
van de regionale talen.

De ‘verstatelijking’ van het onderwijs maakt duidelijk dat het bestaan en
de status van een regionale taal alleen kunnen worden begrepen in relatie tot
het bestaan en de status van een nationale standaardtaal binnen hetzelfde
staatsterritorium. Dat het om hetzelfde staatsterritorium gaat is van belang,
omdat een regionale taal in de eigen regio niet alleen heel goed de
getalsmatige meerderheid kan vormen, maar ook binnen een andere staat de
positie van nationale standaardtaal kan innemen.  Zonder de betreffende22

toevoeging kunnen de sprekers van een regionale taal een nationale
standaardtaal spreken, evenals andersom het geval kan zijn. De Deens
sprekende minderheid in Duitsland, de Zweeds sprekende minderheid in
Finland of de Nederlands sprekende minderheid in Frankrijk illustreren dit
verschijnsel.23

Wanneer een taal gebruikt wordt door de groepen die de politieke en
economische macht in een samenleving bezitten, zal het prestige navenant
groter zijn dan een taal die slechts gebruikt wordt door de lagere sociale
strata in een maatschappij. Zo is in Fryslân de maatschappelijke bovenlaag
vanouds niet- Friestalig. De verklaring daarvoor heeft overigens niet alleen
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Een dubbele arbeidsmarkt houdt in dat voor hogere functies landelijk geworven wordt, terwijl24

lagere functies op de regionale arbeidsmarkt ingevuld worden. In het eerste geval worden
aangeboden functies door met name Hollandstaligen ingevuld, in het tweede geval is de kans
op een Friestalige invulling veel groter. 
Het geschatte aantal gesproken talen bedraagt volgens Crystal (1987:284) in het algemeen25

tussen de 4.000 tot 5.000. De elektronische versie van de dertiende editie (1996) van de
Ethnologue:languages of the World (http://www. sil.org/etnologue) heeft het over 228 landen
met 6700 talen, die als volgt over de wereld zijn verdeeld: Afrika 30%, Amerika’s 15%, Azië
32%, Europa 3% en het gebied van de Stille Oceaan 19%. Pinker (1994:232) spreekt tenslotte
van 4000 tot 6000 talen. In vergelijking daarmee is het aantal Europese talen eerder
bescheiden te noemen. In 1975 telde Haarmann (1975:11) nog vierenzestig talen in Europa,
maar in een latere publicatie (Haarmann, 1993:53-55) komt hij tot vijfenzeventig Europese
talen, exclusief de in de Kaukasus gesproken talen. En Euromosaic (1996:table 3) telt 48
autochtone regionale talen binnen de lidstaten van de Europese Unie. Het tellen van talen is
echter een moeilijke opgave. Zo noemt Haarmann niet het in Euromosaic wel vermelde Mi-
randees en Cornisch. Ook de aantallen sprekers lopen soms ver uiteen. Haarmann vermeldt
850.000 sprekers van het Bretons, maar Euromosaic gaat van 180.000-250.000 sprekers uit.
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een sociale dimensie, maar heeft ook alles te maken met geografische
factoren. Het platteland sprak Fries, de stad sprak Nederlands of één van de
stadsdialecten. Het Fries was de onderliggende taal en zou dat in de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw nog meer worden door de op het
platteland grote problemen veroorzakende landbouwcrisis (Van der Plank,
1984:26). Het Fries was voor de stedeling van voor de Tweede
Wereldoorlog vooral Boerenfries. Dat alles zou eerst na de Tweede
Wereldoorlog veranderen. Het Fries steeg in aanzien, terwijl de
stadsdialecten juist het tegendeel lieten zien (Jonkman, 1993:89-92). Het
toegenomen aanzien van het Fries betekent overigens niet dat de maat-
schappelijke bovenlaag in Fryslân thans voor het grootste deel Friestalig is.
Van der Plank (1984:44) wijst in dit kader op het fenomeen van de dubbele
arbeidsmarkt die er mede voor zorgt dat de maatschappelijk lagere strata
Fries blijven, terwijl de hogere strata ‘verhollandsen’.  Taal is in die zin24

geen neutraal gegeven, maar wordt al snel het onderwerp van
maatschappelijke fricties en/of emancipatorische doelen. De betrokken
overheid zal in dat geval zijn standpunt inzake het taalgebruik dienen te
bepalen.

Het gewicht van taal voor de overheid wordt mede bevorderd door het feit
dat bijna geen staat aan taalloyalisering en -ideologisering ontkomt, omdat
er altijd sprake is van contacten met meerdere talen buiten het eigen
staatsverband, evenals het bestaan van meerdere talen binnen één en
hetzelfde staatsverband. In vergelijking met de rest van de wereld bestaat de
Europese taalsituatie overigens uit een als bescheiden te kwalificeren aantal
talen. Is er sprake van een geschat aantal van mogelijk 6500 talen op de
wereld, in Europa zijn dat er circa tachtig.  In de lidstaten van de Europese25
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Van vele talen moet het aantal sprekers geschat worden, om de simpele reden dat er nooit ge-
teld is. Dat geldt niet alleen voor derdewereld landen, maar evenzeer voor de welvarende
westelijke wereld. Zo bestaan in Duitsland geen exacte cijfers met betrekking tot het aantal
sprekers van het Noordfries om de eenvoudige reden dat het Noordfries in zijn geheel de
afgelopen 75 jaar geen onderwerp van taalsociologisch onderzoek is geweest. Ook het actuele
aantal Sorbisch-sprekenden in Duitsland kan slechts geschat worden, onder meer omdat taal-
sociologisch onderzoek decennialang in de eerdere DDR niet toegestaan was (Elle, 1992:1).
Het aantal sprekers van een taal of het aantal leden van een taalgroep is overigens, anders dan
allerlei overzichten doen vermoeden, moeilijk in één getal te vangen, zoals Steensen (1996:2)
voor de Noordfriezen heeft opgemerkt. Het in zwang geraakte gebruik van de term ’minder
vaak gebruikte talen’ -‘lesser used languages’- zoals onder andere in de naam van het
’European Bureau for Lesser Used Languages’ naar voren komt, is een poging recht te doen
aan de complexiteit van de problematiek van de regionale talen, die niet beperkt is tot een
kwantitatief functioneren, zoals de gehanteerde terminologie doet vermoeden. Alle talen die
in Europa gesproken worden, kunnen, met uitzondering van het Russisch, immers onder het
hoofd ‘minder vaak gebruikt’ gerangschikt worden, in het geval dat alleen de aantallen
sprekers in ogenschouw worden genomen. Het aantal feitelijke sprekers van een taal is voor
deze studie minder relevant dan de constatering dat de grote talen het om allerlei redenen
gemakkelijker hebben om zich te handhaven dan de kleinere.
Een exact aantal is moeilijk te geven, omdat er geen consensus bestaat over een precieze af-26

bakening tussen taal en dialect. Gorter (1996:28) rekent het Schots (VK), het Nederduits (D),
het Nedersaksisch (NL) en het Waals (B) tot de controversiële talen. Met betrekking tot het
Nederduits en het Nedersaksisch kan gezegd worden dat de erkenning van die talen onder het
Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen sindsdien voor meer duidelijkheid
heeft gezorgd. Gorter (1996:28) noemt verder het Oostfries, waar het Saterfries wordt bedoeld.
In Europa vormt IJsland tot op heden de uitzondering op die regel. Coulmas (1985:52) noemt27

in hetzelfde rijtje ook ‘Kleinstaaten’ als Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Liech-
tenstein, Luxemburg en Malta. Kymlicka (1995:1) spreekt over 184 onafhankelijke staten, 600
levende taalgroepen en 5000 etnische groepen. Het aantal van 184 onafhankelijke staten is
overigens te laag. In werkelijkheid zijn er op dit moment 193 staten. In 1918 waren dat er 62
en in 1946 waren er nog 74 onafhankelijke staten. De groei van het aantal onafhankelijke
landen heeft alles te maken met de dekolonisatie en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Van
de huidige staten hebben 87 landen minder dan vijf miljoen inwoners, 58 staten tellen minder
dan 2,5 miljoen inwoners en 35 landen hebben minder dan een half miljoen inwoners (The
Economist, January 3rd, 9th, 1998, 63). Wanneer deze getallen geconfronteerd worden met
de hiervoor genoemde aantallen talen in de wereld, is het duidelijk dat vele talen het karakter
van regionale of plaatselijke taal hebben.
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Unie worden dertien nationale standaardtalen gesproken. Gorter
(1996:27-28) komt daarnaast tot een getal van ongeveer zestig regionale
talen in de vijftien lidstaten van de Europese Unie.  Dat maakt duidelijk dat26

de regionale talen niet alleen in de wereld, maar ook onder de talen binnen
de Europese Unie ver in de meerderheid zijn. De meeste landen worden dan
ook binnen de eigen grenzen met meertaligheid geconfronteerd.27

Onder de zestig regionale talen in de vijftien EU-lidstaten bevinden zich
veertien unieke regionale talen. Tot die categorie kunnen die regionale stan-
daardtalen worden gerekend, die niet de status van nationale standaardtaal
bezitten, en slechts in één staat voorkomen en daarom uniek genoemd
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De toegenomen interdependentie tussen staten en de daarmee samenhangende opkomst van28

nieuwe en snelle communicatienetwerken, heeft het ook kleine taalgroepen mogelijk gemaakt
om op de hoogte te geraken van de ontwikkelingen bij soortgelijke groepen, alsmede het in
contact komen met gelijkgezinden. De toename van de communicatiemogelijkheden kan, naast
veranderingen in het ‘global system’ als één van de factoren worden gezien, die tot een
intensivering van de ontevredenheid met betrekking tot de eigen situatie onder vele minder-
heden heeft geleid (Gurr, 1993:131). Tussen de verschillende Friese taalgroepen, met name
de Noordfriese en de Westerlauwers Friese, bestaan overigens al contacten sinds het midden
van de negentiende eeuw. Zonder de contacten met de Friezen in Nederland zou de ver-
betering van de positie van het Noordfries niet denkbaar zijn, zo is de mening van Hartig
(1990:159). Overigens lijkt er eerder sprake te zijn van een versterking van de Noordfriese
beweging, dan van een “Verstärkung und teilweise auch Revitalisierung des Friesischen in der
Bundesrepublik Deutschland” zoals Hartig die verwoordt. Steensen (1986:115) vermeldt in
dit kader: “Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben Beziehungen zwischen Nord- und
Westfriesen, zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlicher Intensität, befruchtend auf die
friesische Arbeit gewirkt”. De interfriese contacten leidden eind jaren twintig overigens tot de
nodige argwaan van zowel Duitse als Nederlandse regeringszijde, gebaseerd op de angst voor
een over de grenzen heen reikend minderheidsprobleem (Van Rijn en Sieben, 1991:114;
Steensen, 1986:301-303). De constatering in Euromosaic (1996: 26) dat het Noordfries en het
Saterfries gezien kunnen worden als ‘detached from the core of Frisian speakers’ gaat voorbij
aan het bestaan van geheel verschillende communicatiesystemen voor de drie betrokken talen.
Euromosaic (1996) spreekt ten onrechte over het Oostfries, waar het Saterfries is bedoeld. Het29

laatste Oostfries is in de twintigste eeuw op het eiland Wangeroog uitgestorven (Versloot,
1996:xi; Stellmacher, 1993:282; Sjölin, 1969:3). Afgezien van het op Wangeroog gesproken
Oostfries, is er al veel eerder van een ontfriesing sprake geweest van de Groninger
Ommelanden, Oost-Friesland, Wangerland, Jeverland, Rüstringen, Butjadingen en het land
Wursten. Deze in de vijftiende eeuw begonnen ontfriesing kan overigens als minder verbazend
worden gezien, dan het feit dat Fryslân zich aan die ontfriesing heeft weten te onttrekken
(Scheuermann, 1996:343).
Denison en Tragut (1990:151) laten nog weten dat het Cornisch is uitgestorven. In de twaalfde
editie van The Ethnologue: languages of the World, Dallas 1992, wordt het aantal
Cornisch-sprekers 150 genoemd. De Vries (1995:136) wijst er niet zonder reden op dat “our
knowledge about minorities, even in the most developed of societies, is quite incomplete”.
O’Brien (1979:90) maakt het onderscheid tussen de ‘ultimate periphery’en de ‘periphery’. In30

het eerste geval gaat het om die gebieden die zich niet alleen ruimtelijk in de Europese
periferie bevinden, maar ook economisch perifeer genoemd kunnen worden. Van economische
periferie is in het geval van bijvoorbeeld Zuid-Tirol, de Baskische regio in Spanje of Catalonië
geen sprake (Gurr, 1993:63). De Europese Unie hanteert zelf ook nog het begrip ‘ultraperifere
regio’ waartoe de Franse, Portugese en Spaanse overzeese gebiedsdelen worden gerekend, te
weten Guadeloupe, Guyana, Martinique en Réunion, de Azoren en Madeira en de Canarische
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kunnen worden (Edwards, 1991:212).  Tot de unieke regionale talen binnen28

de landen van de Europese Unie kunnen, op basis van het overzicht in
Euromosaic (1996:fig. 5. e.v.), gerekend worden: het Aromeens, Bretons,
Cornisch, Corsicaans, Fries, Friulisch, Galicisch, Ladinisch, Mirandees,
Noordfries, Sardinisch, Saterfries, Sorbisch en Welsh, waarbij sommige,
waaronder het Noordfries, in verschillende varianten voorkomen.  Al deze29

talen bevinden zich in de periferie of zelfs de ultieme periferie van de eigen
staat, alsmede het grondgebied van de Europese Unie.  Periferie houdt in30
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Eilanden.
De constatering in Euromosaic (1996:9) dat de regionale talen zich in de ultieme periferie van31

de Europese Unie bevinden is op zichzelf niet onjuist, maar suggereert een relatie die er,
anders dan tussen de regionale talen en de betreffende nationale staten, niet is, namelijk die
tussen de lokalisering en het bestaan van de regionale talen en het bestaan en de werking van
de Europese Unie.
Euromosaic (1996:38) vraagt zich af of Fryslân nog wel tot de periferie gerekend kan worden.32

De samenstellers wijzen op “recent developments wherein core financial and other enterprises
have moved out of the core into semi-periphery because of the high cost of real estate and
labour has included a movement of such activities into Friesland”. Het is niet duidelijk waarop
deze waarneming is gebaseerd, maar regionale statistische vergelijkingscijfers lijken de vraag
of Fryslân in Nederland tot de periferie gerekend dient te worden, in het algemeen eerder te
ontkennen dan te bevestigen. Van een scherp afgetekende centrum-periferie- verhouding kan
in Nederland feitelijk niet worden gesproken (Knippenberg en De Pater, 1988:132). Van
Sinderen en De Groene (1995:198) nuanceren dat beeld enigszins door te constateren dat het
Noorden van Nederland als enig gebied in Nederland van het kerngebied afwijkt als het gaat
om de dichtheid van economische activiteiten en het niveau van de werkeloosheid. Wanneer
het in dit verband om slechts één criterium in de verhouding tussen kernregio’s en perifere
regio’s gaat, namelijk de zeggenschap in ondernemingen, is niet de betekenis van Fryslân
toegenomen, maar is juist het belang van het westen des lands als nationale kernregio
afgenomen. In Fryslân is de zogenaamde ‘externe controle’ in de periode 1960-1983
opmerkelijk toegenomen, zonder dat daarmee overigens de theorieën met betrekking tot de
relaties tussen kernregio en perifere regio worden bevestigd (Keizer, 1985:176-177).

32

dat het in het geval van het Welsh, om de uiterste geografische grenzen van
Europa gaat, of in het geval van het Ladinisch of Friulisch een ruimtelijk
gezien minder gunstige plaats in het centrum van Europa betreft.  Het gaat31

in alle gevallen om die gebieden die het langst buiten de directe
werkingssfeer van het centrum zijn gebleven. Het relatieve isolement heeft
daar, naast taalinnovatie en overerving, voor een overleven van de betrokken
taal gezorgd. Isolement is één van de door Pinker (1994:242) genoemde
factoren die verantwoordelijk voor taalverschillen zijn. In het geval van het
Verenigd Koninkrijk kan in dit verband op de ‘Celtic fringe’ gewezen
worden: de Keltische zoom bestaande uit Ierland, Man, Schotland, Wales en
Cornwall, die het verst van de hoofdstad Londen verwijderd ligt en lang
onafhankelijk van het Engelse kernland gebleven is. Ook voor Nederland
geldt de constatering met betrekking tot de perifere ligging van de regionale
talen. Met name in het noorden, langs de oostelijke grens en in de zuidelijke
randgebieden worden van het Standaardnederlands afwijkende talen en
dialecten gesproken.  De omstandigheid dat de regionale talen in de32

periferie van de verschillende staten te vinden zijn, lijkt niet zonder belang
voor de verhouding tot de overheid. In alle gevallen is er immers sprake van
een zekere geografische afstand tussen (bestuurs)centrum en periferie, en
evenzeer van het feit dat het deels om (semi-)rurale gemeenschappen gaat
die in een personele en culturele distantie tot het centrum staan.
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Ebert (1994:10) noemt naast het Noordfries ook het Oostfries. Welke varianten Ebert met ‘alle33

Varianten des Ostfriesischen’ op het oog heeft, is onduidelijk. Wanneer zij met Oostfries
feitelijk het Saterfries bedoelt, is het niet gebruikelijk om over varianten te spreken.
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Het belang van taal voor de overheid bestaat verder uit het feit dat vele
talen in hun voortbestaan worden bedreigd. Dat geldt met name voor de
regionale en vooral de lokale niet geschreven talen. Die omstandigheid zorgt
ervoor dat de overheid, in ieder geval de Westeuropese overheden die het
behoud van de culturele verscheidenheid nastreven, moeilijk werkeloos kan
blijven toezien. Krauss (1992:7) gaat er vanuit dat negentig procent van alle
talen op de wereld binnen afzienbare tijd zal verdwijnen. Aan dat proces van
taalsterfte liggen meerdere redenen ten grondslag, waarbij onder meer
gedacht kan worden aan een niet langer bestaand isolement en daarmee
contacten met taalgemeenschappen die economisch sterker en/of cultureel
agressiever en/of politiek machtiger zijn (Wurm, 1991:5). De unieke
regionale talen bevinden zich relatief in een moeilijke situatie, omdat zij ‘út
eigen fearren fleane moatte’: zij kunnen niet profiteren van de ontwik-
kelingen van en voorzieningen voor dezelfde taal die in een ander staats-
verband de nationale standaardtaal is. Zij kunnen evenmin een beroep doen
op de steun of invloed van een buitenlandse overheid, onder wiens
jurisdictie dezelfde taal wordt gebruikt. Ebert (1994: 10) rekent in de
categorie van de unieke regionale talen bijvoorbeeld alle varianten van het
Noordfries tot de categorie der stervende talen, terwijl Gorter (1982:91)
over de “strieminne posysje fan it Frysk” spreekt.33

Daarmee zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve redenen gegeven
waarom taal betekenis voor de overheid heeft. Tot de eerste categorie
behoort de constatering dat de wereld en West-Europa vele talen kennen,
waarvan slechts een minderheid het karakter van nationale standaardtaal
heeft. De meerderheid behoort tot de categorie van regionale en lokale
standaardtalen, waarvan vele in hun voortbestaan bedreigd worden. Die
omstandigheid conflictueert met het streven in West-Europa om de culturele
verscheidenheid te handhaven. En dat betekent dat de overheid beleid dient
te ontwikkelen om het verdwijnen van de betrokken talen te keren.

Tot de categorie van kwalitatieve redenen behoort de constatering dat taal
ideologiseert en loyaliseert. Beide aspecten zijn voor de overheid van
belang, zoals blijkt uit de rol die taal in vele gevallen in processen van
natievorming speelt, als uit de verbinding tussen taal en
moderniseringsprocessen naar voren komt.

De relevantie van taal wordt voor de overheid echter nog actueler wanneer
een taalgroep eisen en wensen met betrekking tot de status van de taal in de
richting van de overheid formuleert. Zodra daar sprake van is, kan men spre-
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Het begrip etniciteit is, mede gezien zijn containerfunctie, even discutabel als het begrip34

nationale of culturele identiteit (Paulston, 1994:27). Etniciteit betreft een gevoel te behoren
bij en deel uit te maken van de continuïteit van een groep van mensen die zowel een
gemeenschappelijke afkomst claimen, als een gemeenschappelijke culturele traditie hebben
(Roosens, 1995:30) Maar het gaat om meer dan alleen een perceptie van gemeenschappe-
lijkheid. Het gaat in feite om een activering van die perceptie door het dienen van collectieve
doelen, het geloof in eigen waarden en recht en een emotionele toewijding. Zoals Bouma
(1977:13) voor de Friezen omschrijft: “Was uns alle zu unserer gemeinsamen Arbeit bewegt
ist, daß wir friesisch sind und friesisch bleiben wollen. Um diese Identität zu bewahren,
bedürfen wir einer Umgebung, einer Gemeinschaft und organisatorische Strukturen, die uns
helfen und anregen”. De eigen cultuur laat zonder referentie aan etniciteit de erkenning allerlei
culturele kenmerken te delen met andere culturen toe, maar etniciteit impliceert een uitsluiten
van hen die niet tot de betrokken collectiviteit behoren (Roosens, 1995:31). Nelde, Strubell
en Williams verwerpen in hun in 1996 gepubliceerde onderzoek naar de productie en
reproductie van minderheidstaalgroepen binnen de Europese Unie, het gebruik van de term
etniciteit. Zij willen de term niet gebruiken, omdat etniciteit “is defined in terms of a part
society, is discussed by reference to the subjective elements of identity, community, etc., rather
than being conceived within the parameters of the social and the rational. Ethnicity is defined
by default, by its difference from the normative which is society. Thus, by definition, ethnicity
is treated as deviance” (Euromosaic, 1996:2; zie ook: Hoppe, 1987:13). Die benadering is niet
overtuigend. Zij lijkt bovendien vooral van toepassing op allochtone minderheden. In het
geval van autochtone minderheden wordt de term etniciteit in het dagelijks spraakgebruik zelfs
veelal vermeden. Maar in plaats van deviantie van de algemene regel, kan ook in neutrale zin
over onderscheidende kenmerken, waaronder (meer of minder) etniciteit, worden gesproken.
Etniciteit kan als een algemene notie gezien worden die op een ieder van toepassing is en niet
alleen op hen die zich met een traditionele, een rurale of vooral een allochtone cultuur
identificeren. Er heeft vele decennia een taboe gelegen op etniciteit, niet in de laatste plaats
veroorzaakt door het gebruiken en misbruiken van ‘normale’ etnische gevoelens door
reactionaire elementen in de samenleving. Etniciteit kon op die wijze tot nationalisme
evolueren en nationalisme werd chauvinisme en uiteindelijk superpatriottisme en totalitarisme,
zoals in Duitsland, Italië, Rusland of Joegoslavië (Jessel, 1978:27). Maar wanneer in het kader
van een recent onderzoek naar de invloed van de culturele factor op het proces van
economische en bestuurlijke integratie over etnoregio’s wordt gesproken, betekent dat nog niet
dat daarmee die regio’s als negatieve afwijking van mesoregio’s of nationale regio’s worden
weergegeven (Van Beek, 1996:23). En wanneer in een Amerikaans onderzoek over
‘ethnopolitical conflicts’ wordt gesproken (Gurr, 1993), dan behoeft die connotatie geen
andere gevoelens op te roepen dan wanneer het om bijvoorbeeld economische conflicten zou
gaan. Op dezelfde wijze kan over etnische talen worden gesproken, die zich volgens Breton
(1996:163) in die zin van andere talen onderscheiden dat zij naast hun symbolische waarde
voor de volken die hen koesteren en actief proberen te behouden, ook permanente en
potentiële instrumenten zijn voor hegemonie, dominantie en heerschappij van het ene volk
over het andere.
Zie voor een breder overzicht van het problematisch gebruik van de begrippen identiteit en
etniciteit: Van Soest en Verdonk (1984). Zie ook Fishmans (1977:16) uitvoerige analyse van
het begrip etniciteit in relatie tot taal.
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ken van een etnicering van de taal.  Eerst met de aanwezigheid van een34

taalbeweging en/of het stellen van eisen met betrekking tot de status en/of
emancipatie van een taal kan worden vastgesteld dat de betrokken regionale
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JH vraagt zich af in hoeverre de Friese beweging een emancipatiebeweging is. De zich achter35

zijn initialen verschuilende schrijver van het betreffende artikel, Jarich Hoekstra (1980:41-
43), is van mening dat het te ver gaat om de Friese beweging een emancipatiebeweging te
noemen, omdat er hoogstens sprake is van een Friese elite die zichzelf emancipeert in de strijd
tegen de Hollandse elite. Iedere ’overwinning’ voor het Fries, wordt in Hoekstra’s visie
‘ynpakt yn ’e besteande (Hollandse) struktueren.’ De gewone Friestalige zou daar, volgens
Hoekstra, geen profijt van hebben.
Taal neemt in de literatuur over etniciteit overigens slechts een ondergeschikte plaats in. De36

meest voorkomende benadering is om taal en taalconflicten als een betrekkelijk onproblema-
tisch element te beschouwen binnen de intensiteit waarmee etniciteit wordt gevoeld (Ozolins,
1996:182). Die constatering lijkt niet los te staan van de omvang en intensiteit van taal-
conflicten. Het gaat echter niet alleen om processen die de stabiliteit van een staat bedreigen,
maar ook om de dagelijkse irritaties over de taalkeuze binnen face-to-face contacten tussen
één- en tweetalige sprekers. De laatsten blijven in het algemeen buiten beschouwing. Een
uitzondering is Endleman (1995:2) die op het fenomeen van taalaanpassing op de werkplek
wijst. Ook de kleine irritaties verbonden met de taalkeuze in het onderwijs blijven op het
niveau van de individuele school meestal buiten de openbaarheid. 
Om die reden is de Nederlandse vertaling van ‘minority languages’ in ‘talen van minderheden’37

in plaats van minderheidstalen, zoals in het geval van de Nederlandse wet ter goedkeuring van
het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen is gebeurd, minder juist te noemen
(zie ook: Alladina, 1989:444). In de systematiek van deze studie is niet iedere regionale taal
ook minderheidstaal. Edwards (1991:208-216) geeft een overzicht van typologieën van
inheemse minderheidstaalsituaties.
Meerderheidsetnisering ligt voor de hand wanneer de betrokken groep zijn macht verliest of38

vreest die te verliezen. Ook kan het etnisch besef van de minderheid een tegenbeweging
oproepen die het einde betekent van een eerder bestaande vanzelfsprekendheid. Ook de komst
van allochtone minderheden in voorheen min of meer homogeen-culturele samenlevingen kan
voor een oplevend taalbesef zorgen (Van Amersfoort, 1991:25; Coulmas, 1985:261).
Als reactie op dat streven heeft het Congres van de Verenigde Staten in 1992 de ‘Native39

American Languages Act’ aangenomen, waarin wordt aangegeven dat “the status of the
cultures and languages of Native Americans is unique and the United States has the
responsibility to act together with Native Americans to ensure the survival of these unique
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taal het karakter van een minderheidstaal heeft.  Minderheidstalen zijn in35

de benadering, zoals die in deze studie wordt gevolgd, regionale
standaardtalen met een geactiveerde etnische dimensie.  En zoals sommige36

regionale talen elders de status van een nationale standaardtaal kunnen
bezitten of andersom, zo kunnen minderheidstalen in een andere context de
status van een meerderheidstaal hebben.  Etnicering behoeft zich ook niet37

tot de sprekers van een regionale taal te beperken. Ook de dominante groep
binnen een staat die erop uit is om de status van de eigen taal te continueren
of te versterken, behoeft niet van etnisch besef gespeend te zijn. Ross
(1979:9) heeft er al eerder op gewezen dat ook een meerderheidsgroep onder
bepaalde omstandigheden de etnische weg kan inslaan.  Zo is het streven38

om het Engels tot officiële taal van de Verenigde Staten van Amerika te
maken, slechts één voorbeeld van meerderheidsetnisering (De Bot,
1994:22-24; Paulston, 1994:38; Zentella, 1997:72; 1990:161-177).39
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cultures and languages” (Reyhner, 1995:229 en 240).
Overigens waren de literaire waarden in 1946 moeilijk van de Bewegingsidealen te scheiden.40

Breuker (1981:27) wijst in dat verband op de achtergronden van de toenmalige Tsjerne-
redactieleden. Het was niet Schurer, maar alleen Anne Wadman die zich van het toenmalige
redactionele vijfmanschap, verder bestaande uit F.J. Bergstra, J. Piebenga en D.A. Tamminga,
uiteindelijk aan de greep van de Friese Beweging wist te ontworstelen. D.A. Tamminga heeft
recent nog gezegd dat het een mooie proclamatie was, maar tegelijk nogal theoretisch.
“Gjinien fan de lju dy’t doe yn De Tsjerne skreau, hat him der winliken oan hâlden. Fedde
Schurer sels noch it alderminst. De measte skriuwers bleaune op de iene of de oare wize Frysk
beweger, wiene aktyf yn de taalstriid of stelden harren yn kranten aktyf pro-Frysk op” (De
Vries, 1999:90). Maar zoals de Reaklif-herdenking van 26 september 1998 duidelijk maakt,
is de in 1946 neergeschreven beginselverklaring nog altijd actueel. De schrijver Piter Boersma
hield daar een rede ‘Fryske dream en werklikheid’, waarin hij, met verwijzing naar Schurers
stellingname, op de relatie tussen schrijvers en Friese beweging inging: “Dy ferbrekking wie
doe [1946] fuort noch gjin realiteit, mar yn ’e rin fan ’e jierren is it aldergelokst wol sa fier
kommen.” Zijn standpunt staat nog altijd garant voor meerdere reacties, onder meer in de
vorm van (ingezonden) stukken, die de spreker op de Reaklif- herdenking een elitaire houding
verwijten, of juist op de merites van de Friese beweging ingaan (Leeuwarder Courant, 7
oktober 1998; Leeuwarder Courant, 9 oktober 1998; Leeuwarder Courant, 17 oktober 1998;
Trotwaer, 6, 1998, 295-296 en Trotwaer, 1, 1999, 49-50). Tony Feitsma, één van de
scribenten, wijst in een ingezonden stuk niet ten onrechte op het verschil tussen enerzijds de
relatie tussen literatuur en Friese beweging en anderzijds de solidariteit van schrijvers met de
Friese beweging (Leeuwarder Courant, 17 oktober 1998).
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Etniciteit heeft zijn uitwerking altijd in een bepaalde context. Die
uitwerking verandert in de loop van de tijd en onder wisselende
omstandigheden (Esman, 1979 :372). De Friese casus geeft een aardige2

illustratie van het omgaan met de etnische dimensie van een taal, wanneer
redacteur Fedde Schurer (1946:3) bij de start van het Friese literaire
tijdschrift De Tsjerne schrijft:

“Frij fen it biwegingsapparaet. De litteratuer hat net mear alderearst in

propagandistyske opdracht yn tsjinst fen ’e nationale saek, hja is der net inkeld

om de minsken to oertsjûgjen fen de treflikens fen dit ef de needsaek fen det; hja

hoecht der net mear op út om mei alle minderfielen fen ’e provinsiael to

demonstrearjen det men mei it Frysk dochs ek by dit en by det, like goed as mei in

oare tael dit en det en yette mear dwaen kin, hja hoecht net mear to tsjûgjen fen

hjar ûnbidige ljeafde for dingen dy’t it program foarskriuwt.”

Het door Schurer verwoorde beginsel om de relatie tussen literatuurbeoefe-
ning en taalbeweging te verbreken, betekent echter niet dat er geen relatie
tussen de beide zou bestaan.  In de eerste plaats is het zelfs de vraag of een40

verbreken van de relatie tussen literatuurbeoefening en de emancipatoire as-
pecten van een taal mogelijk is. Literatuur wordt, niet alleen in het geval van
de regionale talen, als een bijdrage aan de ontwikkeling en het prestige van
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Wat voor de literatuur geldt, is eveneens op, in ieder geval een deel van, de wetenschap van41

toepassing. “Binne der wol minsken – al of net fan wittenskip – dy’t oer eksistinsjele kwestjes
as taal nèt in miening ha en dy’t dus sûnder taalideology binne?” zo luidt de retorische vraag
van taalwetenschapper Tony Feitsma in haar column in Frysk en Frij (oktober 1997, 31). Het
antwoord op die vraag had Feitsma (1980:95) al eerder gegeven, toen zij tijdens de promotie
van G. Abma op een in een Nederlandstalig proefschrift behandeld Fries onderwerp, op de
bijdrage wees die een in het Fries geschreven werk zou kunnen geven aan de Friese taalcultuur
en de emancipatie van de Friese taalgemeenschap.
De Friese schrijfster Baukje Wytsma geeft daar in De Strikel (Jg. 36, februari 1993) een mooi,42

niet geheel aan de praktijk voorbijgaand voorbeeld van: ”‘Dus jo binne sa foar it Frysk!’ Hy
raasde boppe alles út, beret en klear foar de oanfal... ‘Dus jo binne sa foar it Frysk’ rôp er
opnij en sa lûd dat de oare petearen efkes stil foelen... ‘Jo skriuwe dochs fan dy Fryske boeken
net? Of binne jo dat net? Jo stiene dochs lêsten op ’e foto yn ’e krante, dat mist my net.’... ‘Jo
binne fansels ek sa’n fanatiken ien. Jo steane dêr fansels ek yn Warns by dy flaggeboel te
sjongen.’”
In 1928 constateerde E.B. Folkertsma dat de lezers van Friese boeken en tijdschriften vooral43

onder de aanhangers van de Friese Beweging gezocht moesten worden: de leden van het
Selskip en het Friesch Genootschap (Riemersma, 1984:98). Pietersen (1969:31) vond dat een
vijfde deel van de lezers van Friese boeken Fries leest, omdat de Friese taal bewaard moet
worden. Hogere percentages verwierven uitspraken als: “Omdat de Friese taal mij zo eigen,
vertrouwd voorkomt” en “om het milieu waarin de Friese boeken spelen”. De uitspraak “om
de kwaliteit van de Friese boeken” werd door slechts tien procent van de betrokkenen als
reden om Fries te lezen, genoemd.
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een taal gezien.  Daarmee is iedere schrijver in zekere mate veroordeeld tot41

de rol van taalbeweger.  In de tweede plaats gaat het in het geval van het42

Tsjerne-beginsel om een eenzijdig verbreken. Het gaat alleen om de kant
van de literaire productie, terwijl de intermediaire en consumptiezijde buiten
beschouwing blijven. Kan een schrijver nog zonder overwegingen inzake de
status van de gebruikte taal schrijven, het is de vraag of de uitgever, de
recensent of de lezer diezelfde houding aannemen. De Friese taalbeweging
of de Friese lezers behoeven niet het standpunt in te nemen van de
toenmalige Tsjerne- redactie en dat houdt in dat de in het Fries geschreven
literatuur als bijdrage tot de emancipatie van het Fries wordt of kan worden
gezien.  Ook al gelden voor de betrokken literatoren slechts artistieke43

overwegingen, dan nog kunnen hun producten een bijdrage aan de etnische
dimensie van taal leveren en gezien worden als een uitdrukking van de
solidariteit van een schrijver met de gebruikte taal.

De etnische dimensie onder de betrokken regionale talen zou, zoals
hiervoor verwoord, eerst in combinatie met de komst van de moderne staat
beleidsmatig belangrijk worden. Met de komst van de haar zorg en aandacht
uitbreidende overheid werd het relevant om ambities en eisen met
betrekking tot de status van de betrokken taal ter realisering aan die
overheid te adresseren. Daarbij doet zich de paradoxale situatie voor dat de
moderne overheid die aan de ene kant mee verantwoordelijk kan worden
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Onder de naam Friese beweging wordt in het algemeen het geheel van organisaties en44

activiteiten op het terrein van de Friese taal en cultuur aangeduid (Zondergeld, 1978:13).
Steensen (1986:40-41) wijst in dit verband ook op de geringe omvang van het Noordfries,45

alsmede zijn dialectale pluriformiteit, het ontbreken van een gemeenschappelijk optreden en
met name het missen van het beslissende moment. Toen men met zijn ideeën naar buiten
kwam, bleek het daarvoor al te laat te zijn. Bovendien deed de Noordfriese intellectuele elite
later niet aan de Friese taalbeweging mee (Steensen, 1986:108). 
Zo kunnen de opkomst en werking van de Stellingwerver taalbeweging niet los van het Friese46

voorbeeld worden gezien.
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gesteld voor de gedepriveerde situatie van vele regionale standaardtalen, aan
de andere kant in domeinen als openbaar bestuur en rechtspraak, onderwijs
en media juist voor regelgeving en voorzieningen zorgen kan. Zij die geen
macht of een geringere macht hebben, richten zich ter realisering van de
eigen doelstellingen immers tot de institutie die wel macht heeft. Of dat ook
betekent dat er inderdaad beleid op het betreffende terrein tot stand komt, is
afhankelijk van vele, niet alleen het taal- of cultuurbeleid betreffende
factoren.

De etnicering van regionale standaardtalen vond plaats in het kielzog van
de Romantiek. Het is de Romantiek die voor nieuwe kansen voor het Fries
heeft gezorgd (Feitsma, 1978:46). Het begin van de Friese beweging in het
jaar 1823 is een direct uitvloeisel van die geestesstroming.  In44

Noord-Friesland zorgde de Romantiek eveneens voor een opleving van de
interesse voor de eigen geschiedenis en taal, maar tot een beweging zoals in
Fryslân of in Vlaanderen kwam het vooreerst niet, omdat een en ander werd
overvleugeld door de Sleeswijk-Holsteinse beweging (Århammar, 1991:14;
Jensen, 1961: 25).  En in de Saksische Lausitz ontwikkelde zich in de jaren45

veertig van de negentiende eeuw een nationale beweging, met in 1847 de
oprichting van het wetenschappelijke gezelschap ‘Ma�ica Serbska’ en de
uitgave van het eerste Ober- Sorbische weekblad Tydzenska Nowina in 1842
(Marti, 1992:18). Het op emancipatie van een minderheidstaal gerichte
streven en handelen kan inspirerend werken voor een regionale of lokale
taalgroep die tot dan geen emancipatoire aspiraties kende.  Lijphart46

(1979:55) spreekt in dit verband over het domino-effect als verklaring voor
het wakker worden van tot dan slapende etniciteit. Van een domino-effect
kan sprake zijn wanneer lessen worden getrokken uit een aanpak die elders
succes heeft. ‘Policy borrowing’ is geen ongebruikelijk verschijnsel,
wanneer het gaat om de vraag waar ideeën voor een beleid te vinden zijn
(Studlar, 1993:20).

De uitkomst van het onder invloed van de Romantiek gewekte taalbesef
wil overigens niet zeggen dat taalbesef alleen gerelateerd is aan romantische
noties met betrekking tot de waarde van een taal of de noodzaak tot het
behoud van de eigen taal en cultuur. Taalbesef kan evenzeer de notie
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inhouden dat “Wer Deutsch spricht, kauft auch eher Deutsch” (Schröder,
1995:57; Coulmas, 1991:25). De destijds vooraanstaande Nederlandse
pedagoog Nieuwenhuis (1930:14) verwoordt – zonder succes – eenzelfde
opvatting wanneer het om de Nederlandse taal in Nederlands-Indië gaat:
“De verbreiding van de Nederlandsche taal en van de Nederlandsche cultuur
is het beste middel, onze economische-ideële belangen daar te bestendigen!”
De relevantie van taal als doel en middel van overheidsbeleid is daarmee
adequaat onder woorden gebracht.

1.3.3 Conclusies

Taal is geen neutraal medium, maar nodigt om reden van maatschappelijke
verschillen en in het contact met andere talen tot loyalisering en
ideologisering uit. Taal markeert grenzen, zowel tussen staten en
samenlevingen, als binnen samenlevingen. Minderheden zijn zich deze
grenzen het sterkst bewust (Fishman, 1989:33).

Voor meer dan één Europese staat berust de eigen grondslag op het
bestaan van een eigen taal. Voor de eenheid van een staat is de
aanwezigheid van een nationale taal of in ieder geval van een taal die
geëigend is om als communicatiemiddel in het gehele land te dienen van
essentieel belang. Het grootste deel van de staten wordt echter met meerdere
talen binnen de eigen grenzen geconfronteerd. Gezien de loyaliserende en
ideologiserende functie die een taal kan vervullen, houdt dat een kans op
conflicten tussen sprekers van verschillende talen in, met alle gevolgen voor
de eenheid van de staat. Ook zonder een directe aanwezigheid van conflicten
expliciteren taalgroepen de etnische dimensie van taal door het formuleren
van eisen en wensen in de richting van de overheid. Zij willen de status van
de door hen gesproken taal verhogen of streven een emancipatie van de taal
na. Daarmee wordt taal voor de overheid een bron van beleid. Bovendien
hebben de regionale standaardtalen, die talen die niet met een staat
samenvallen, het in de actualiteit moeilijk. Vele van die talen worden in het
contact met machtiger nationale talen in hun bestaan bedreigd en ook dat
betekent dat de overheid zich in zijn beleidsvorming in veel gevallen niet
aan het bestaan van die talen zal kunnen onttrekken. Taal is voor staat en
overheid belangrijk, maar andersom is dat ook het geval.

1.4 Overheid en taal

1.4.1 Inleiding
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Overigens is het internationaal in deze context gebruikelijk om niet van taalbeleid te spreken,47

maar uit te gaan van het begrip ‘taalplanning’, dat voor het eerst door Einar Haugen is
gebruikt (Cooper, 1989:29). In de definitie van Robert L. Cooper (1989:45), die maar liefst
twaalf verschillende definities van taalplanning bespreekt, gaat het bij taalplanning om
“deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect to the acquisition,
structure, or functional allocation of their language codes”. Grin (1996:31) komt op grond van
Coopers bespreking tot de volgende, wel zeer uitgebreide definitie: “Language planning is a
systematic, rational, theory based effort at the societal level to solve language problems with
a view to increasing welfare. It is typically conducted by official bodies or their surrogates and
aimed at part or all of the population living under their jurisdiction”. Grins definitie gaat
overigens te zeer voorbij aan het feit dat beleid niet zonder meer gelijk gesteld kan worden met
rationeel handelen (Rosenthal et al., 1996:80).
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Notitie inzake de grondwettelijke positie van48

de Nederlandse taal als taal van bestuur en rechtspraak vangt het debat aan met de uitspraak
van de parlementariër Middelkoop: “Dit debat gaat over onze gereedschapskist, ons instru-
ment en wapen bij uitstek, namelijk de taal” (Handelingen Tweede Kamer, 7 mei 1992).
De Britse staatsman Winston S. Churchill (1874-1965) kan één van de grotere taalgewelde-
naren onder de politici van de twintigste eeuw worden genoemd. Alleen zijn schriftelijk oeuvre
omvat reeds ongeveer 40.000 pagina’s, waarop drie hoofdthema’s worden behandeld: politiek,
oorlog en geschiedenis. Churchill kreeg in 1953 de Nobelprijs voor literatuur toegekend
(Mieder, 1995).
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Taal is een politiek fenomeen (Weinstein, 1990:1). Coulmas (1985:259)
spreekt in dit verband over taal als een politiek feit. In de nieuwste geschie-
denis van de Europese talen speelt taalbeleid een belangrijke rol in de taal-
politieke praktijk van zowel de nationale overheid als van allerlei inter-
nationale instituties, en het zal dat ook in de toekomst blijven doen, zo is de
opvatting van Haarmann (1993:88-89).  Taalbeleid vormt één van de instru-47

menten waarmee de overheid de eigen macht handhaaft (Tollefson,
1991:10). Het taalgebruik van politici, ambtenaren, belangenbehartigers en
burgers die elkaar voortdurend proberen via taal, dat wil zeggen via geschre-
ven of gesproken teksten, te beïnvloeden, althans zij wenden daartoe
pogingen aan, is op zich reeds een voorbeeld van het gebruik maken van
taalmacht (Van Twist, 1994:105).  Hierna wordt op het belang van de48

relatie tussen overheid en taal ingegaan, door te wijzen op de rol van taal als
fundament en instrument voor staatsvorming, de betekenis van taal voor een
intern of extern uitbreiden van de invloedssfeer van een staat, het
taalgebruik van de machthebbers, het beleidsproces en taal en de vraag op
welke wijze de overheid met regionale minderheidstalen kan omgaan.

1.4.2 Het belang van de overheid voor de taal

Talen zijn, zoals hiervoor reeds werd geschreven, zowel gebruikt om de
eigen staatsvorming te onderbouwen, als om invloedssferen te vestigen of te
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Voor een wereldwijd historisch overzicht van de staatsbemoeienis met taal, zie: De Varennes49

(1996).
Een uitzondering op de regel om de eigen taal te gebruiken ter vestiging van een invloedssfeer50

vormt overigens de Nederlandse taalplanning in Nederlands-Indië. Anders dan het door
Nederland in Suriname en op de Nederlandse Antillen gevoerde beleid, speelt het Nederlands
in Nederlands-Indië slechts een ondergeschikte rol (Lowenberg, 1988:150-151; Eersel,
1997:215 e.v.; Gobardhan-Rambocus, 1997:225-240; Van Putte, 1997:251-268).
De verordening van 1818 krijgt een vervolg in 1872/1873, als de Pruisische autoriteiten, pa-51

rallel aan de voorbereiding van het Pruisische ‘Geschäftssprachengesetz’ van 1876, maatre-
gelen nemen om in Pruisisch Polen, de Masuren en Litouwen het onderwijs op het Duits te
doen overgaan. In 1880 worden vervolgens dezelfde maatregelen genomen voor de Waalse
scholen en in 1888 volgen de Deenstalige scholen in Sleeswijk. Opvallend is daarbij dat de
nieuwe taalpolitiek niet van de regering in Berlijn uitgaat, maar van de lagere autoriteiten en
hun jongere ambtenaren die de opkomende nationale tijdgeest zeer toegewijd zijn (Pabst,
1980:193-195).
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claimen.  Het tweede deel van die constatering kan worden geïllustreerd49

met de Griekse taalbeweging die een belangrijke rol speelde in de strijd
tegen de Turkse overheersing tijdens de laatste decennia van de achttiende
eeuw. Toen de Grieken erin slaagden om zich van de Turkse overheersers te
ontdoen, werd de nieuwe van Turkse invloeden gezuiverde taal als nationale
taal ingevoerd, waarmee op hetzelfde moment een Turkse, Macedonische,
Albanese en Roemeense minderheid ontstond (Coulmas, 1988:11).  En de50

huidige uitgebreide communicatieve functie van grote talen als het Engels,
Frans, Portugees, Russisch en Spaans kan moeilijk gescheiden worden van
het koloniaal- expansieve verleden van de moederlanden van die talen. In
onze dagen wordt het taalbeleid en praktijk van de Europese Unie juist met
het oog op de status van de eigen taal met argusogen gevolgd. Ook al nemen
de nationale talen van de lidstaten een gelijkwaardige positie binnen de Unie
in, in de praktijk ziet het beeld er geheel anders uit en nemen de nationale
talen met uitzondering van het Engels en het Frans, een marginale positie in
(Schloßmacher, 1994: 106-115).

Maar het gaat niet alleen om het met behulp van de taal uitbreiden van de
oorspronkelijke invloedssferen. Het gaat evenzeer om de invloed van de taal
binnen het bestaande territorium. Talen die door politieke macht gesteund
worden, kunnen andere talen waarvan de sprekers geen of onvoldoende poli-
tieke invloed bezitten, in hun bereik en mogelijkheden beperken of zelfs in
hun bestaansrechten aantasten. Zo stelde het Pruisische provinciaal bestuur
in Frankfurt aan de Oder reeds in 1818 een verordening vast, die de onder-
wijzers een “möglichst gründliche Verbreitung der deutschen Sprache”
voorschreef en het gebruik van het Sorbisch tot de eerste schooljaren
beperkte (Pastor, 1997:17).  Afgezien van een korte episode tussen 1860 en51

1871 is het beleid op een germaniseren van de Sorben gericht, in de
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Van een wettelijk taalverbod is overigens in de Nazi-tijd geen sprake geweest, wel werden52

Sorbische kranten en publicaties verboden, het Sorbisch onderwijs werd niet langer toegestaan
en Sorbische opschriften werden verwijderd (Bott-Bodenhausen, 1997:24; Pastor, 1997:30).
Gorter (1996:8-9) wijst op de moeilijkheden die met het gebruik van de kwalificatie officiële53

status samenhangen. Is er sprake van een officiële status voor het Bildts omdat de gemeente
Het Bildt de eigen streektaal officieel erkent en actief steunt? Vallen de Nedersaksische
streektalen, het Jiddisch, het Romanes en het Limburgs onder het hoofd van de officieel
erkende talen, omdat zij bij wet onder de werking van het Europees Handvest voor Regionale
of Minderheidstalen zijn gebracht? Gorter (1996:9) merkt terecht op dat in deze kwestie alleen
arbitraire standpunten mogelijk zijn.
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Nazi-tijd culminerend in een feitelijk verbod van het in de openbaarheid
gebruiken van het Sorbisch (Bott-Bodenhausen, 1997:24).52

Hiervoor werd op de gevolgen van de verstatelijking van het onderwijs
voor het Fries gewezen. Het Nederlands kreeg als nationale taal de
voorrang, met alle gevolgen voor de positie van de regionale talen. Ook in
andere staten zorgde hetzelfde proces voor een terugdringen van de status
van de regionale standaardtaal. In het Verenigd Koninkrijk werd het gebruik
van het Welsh in het onderwijs in 1870 verboden “by an Act of Parliament”.
In Wales is de teruggang van het Welsh overigens al veel eerder begonnen
met de Act of Union van 1536, welke alleen het Engels status gaf (Edwards,
1986:70). In hetzelfde Verenigd Koninkrijk ‘vergat’ de Scottish Education
Act van 1872 overigens het Gaelisch te verbieden (Dorian, 1981:24). In
Frankrijk legde de Conventie van 1794 in het hele land het Frans onderwijs
op. Die wet bleef eerst nog deels een dode letter, maar nadere wetgeving in
1833 zorgde verder voor bijvoorbeeld een verbanning van het Vlaams in
Noord-Frankrijk (Ryckeboer, 1997:36).

Het belang van de overheid voor taal komt ook naar voren in het officieel
erkennen als nationale taal van één of meerdere talen binnen het eigen
staatsverband. Een erkenning als nationale taal betekent in het algemeen de
nodige ruimte voor de betrokken taal binnen bijvoorbeeld het officiële
verkeer, het rechtsverkeer, de media en het onderwijs. De Varennes
(1996:364) noteerde dat 22 van de op dat moment nog 39 Europese staten
een bepaling in de Grondwet hadden met betrekking tot de taal of de talen
die in het betrokken land gebruikt werden. Zonder een grondwettelijke
vermelding kunnen talen overigens toch een officiële status hebben, zoals
onder meer het Nederlands en het Fries laten zien.53

Officieel erkennen en een vermelden in de Grondwet zijn vormen van
institutionele steun voor een taal. De relevantie van de overheid hangt
samen met de aan een taal toegekende of onthouden institutionele steun en
is sterk toegenomen met de in de loop van de tijd veranderde en uitgebreide
rol van de overheid. Voor de status van een regionale taal heeft de overheid
zich van oorspronkelijke bedreiging ontwikkeld tot een onmisbare en
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Rosenthal c. s. (1996:33-41) onderkennen vier stadia in de historische ontwikkeling van de54

Nederlandse staat. Van 1648 tot 1930 de nachtwakersstaat, van 1930 tot 1978 de groei van
de verzorgingsstaat, van 1973 tot 1982 de crisis van de verzorgingsstaat en vanaf 1982 tot
heden de hervorming van de verzorgingsstaat.
Holthoon geeft geen bron voor de door hem gebruikte percentages, maar de door Lane en55

Ersson (1994:328) gepresenteerde cijfers geven voor Nederland in de genoemde jaren een
hoger aandeel van de overheidsuitgaven als percentage van het nationaal inkomen, te zien.
Deze op OESO-gegevens gebaseerde vergelijkingen geven voor 1960 een percentage van 28
procent en in 1980 een percentage van 54,2 procent. Daar kunnen de percentages van 1950,
1955, 1985 en 1990 nog aan toegevoegd worden. Daarbij gaat het achtereenvolgens om 23,9,
25,5, 55,2 en 51,7 procent. Voor de strekking van de constateringen maakt een en ander
overigens niets uit. Onderwijs en sociale voorzieningen zijn de begrotingsposten die de meeste
uitgaven te zien geven.
Politieke woordenboeken zijn er trouwens voor om een dergelijke geheimtaal voor een breed56

publiek te ontsluieren (Houwaart & Breedveld, 1991:5).
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noodzakelijke bondgenoot. Het laatste is niet los te zien van de transitie van
de negentiende eeuwse nachtwakersstaat naar de ‘full service’-staat van de
twintigste eeuw. Die verandering houdt in dat de overheid zich thans actief
beweegt op het terrein van cultuur en onderwijs, welzijn, audiovisuele
massamedia en economie, naast traditionele domeinen als rechtspraak,
waterstaat, wegen, stadsuitbreiding en veiligheid.  Kijkend naar cijfers die54

de groei van de staatsbemoeienis indiceren, kunnen twee opmerkingen
worden gemaakt, zo stelt Holthoon (1988:75-76) voor de Nederlandse
ontwikkelingen vast. De eerste is dat gerekend vanaf 1890 deze groei lange
tijd zeer geleidelijk maar onstuitbaar was. De tweede opmerking is dat vanaf
1960 de uitgaven van de rijksoverheid sprongsgewijs stijgen van 24 procent
van het nationaal inkomen in 1960 tot 40 procent in 1982.  Die cijfers55

onderstrepen zowel de betekenis van de overheid in het algemeen, als die
voor de taal.

De overheid oefent macht uit. Op die manier is het mogelijk om de
betekenis van woorden te veranderen en daarmee de positie van de
gebruikers van die woorden te wijzigen, zoals Groot-Brittannië laat zien,
waar Nieuw Rechts de betekenis van termen als ‘progressiviteit’ en
‘samenhang’ in het maatschappelijk discours heeft veranderd (Ball,
1990:18).

In sommige gevallen kan men bovendien niet meer van jargon spreken,
maar van het gebruiken van een geheimtaal die voor de buitenstaander niet
te begrijpen is.  Taal is voor de politiek bij tijd en wijle een direct wapen,56

als het om het gebruik maken en de inzet van propaganda gaat. Taalgebruik
kan wat dat betreft gezien worden als de kunst van de verleiding of van de
retoriek, een onderwerp dat Aristoteles reeds fascineerde (Weinstein,
1983:8). Het belang van taal voor het beleidsproces kan niet beter worden
weergegeven dan met de regel, waarmee Majone (1989:1) zijn studie naar
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De lerares aan een Nederlandse Mavo-school laat weten haar leerlingen geen interesse voor57

het Engels bij te hoeven brengen: “Ze vinden deze taal ‘cool” (NRC-Handelsblad, 5 mei
1997). Gerritsen (1999:42-45) wijst onder meer op het veelvuldig gebruik van het Engels in
Nederlandse reclame-uitingen. De keuze voor het gebruik van het Engels is vooral te vinden
in imago-overwegingen. Producten worden met Engelse woorden, zinnen en liedjes voorzien
van een “internationaal, gaaf, modern tintje”. 
Daarbij kan worden aangesloten bij de indeling die Fishman (1967:30) hanteert. Fishman58

gebruikt het begrip diglossie om een situatie te beschrijven waarin twee varianten van dezelfde
taal een functionele specialisatie vertonen. Fishman zou diglossie vervolgens uitbreiden naar
het voorkomen van functionele differentiatie tussen verschillende talen en dialecten. Fishman
reserveert de term diglossie voor meertaligheid als maatschappelijk verschijnsel en
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bewijs, argument en overreding in het beleidsproces aanvangt: “As
politicians know only too well but social scientists too often forget, public
policy is made of language”. Het is overigens de vraag of in een tijd van
elektronische media, waarin het beeld zo’n grote rol speelt, de constatering
van Edelman (1988 104): “It is language about political events, not the
events in any other sense that people experience” wel helemaal opgaat.

Dat taal een instrument van de macht is, betekent eveneens dat taal een
hindernis of een struikelblok kan zijn. Een regionale standaardtaal neemt
wat dat betreft een geheel andere positie in dan een nationale standaardtaal.
Zo werd het Nederduits tot voor kort door Duitse politici gezien als een
hinderpaal op weg naar de modernisering van de maatschappij (Nath,
1997:5). In dat geval wordt de betrokken regionale taal, zoals ik hiervoor
reeds aangaf, gerelateerd aan traditie en gevoel, terwijl het Duits in die visie
voor modernisering en rede staat. Met name het (Amerikaanse) Engels kent
een positieve connotatie, terwijl alle regionale talen met een normatief etiket
te maken lijken te hebben dat het zowel de staat als de burger moeilijk
maakt om de aanwezigheid van meerdere talen binnen één en hetzelfde
staatsverband als een positieve factor te kwalificeren (Euromosaic,
1996:4).57

Het taalbeleid van de overheid kan verschillende doelen nastreven. Het
hiervoor genoemde germaniseren van het Sorbisch is een voorbeeld van een
assimilatief beleid. Daarnaast onderscheiden Brunn, Hoch en Kappeler
(1992:4) nog twee doelen van overheidsbeleid, respectievelijk gericht op
segregatie en integratie. In het geval van assimilatie is het beleid gericht op
het niet langer gebruiken van de regionale standaardtaal ten gunste van het
gebruik van de nationale standaardtaal. Een dergelijk beleid is gericht op het
bereiken van een situatie waarin sprake is van een vergaande,
maatschappelijke, eentaligheid. Segregatie is daarentegen op een volledige
scheiding tussen de twee categorieën gericht. Het resultaat is dat meerdere
talen binnen de betrokken samenleving gescheiden van elkaar
f u n c t i o n e r e n .  A a n  s e g r e g a t i e  k u n n e n  p o5 8
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tweetaligheid voor het vermogen van een individu om verschillende talen te gebruiken. Dat
betekent dat in zijn opvatting zich vier verschillende situaties in de werkelijkheid voordoen:
diglossie en tweetaligheid, tweetaligheid zonder diglossie, diglossie zonder tweetaligheid en
een situatie waarin van beide geen sprake is. 
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litieke of raciale redenen ten grondslag liggen, maar segregatie kan ook ge-
baseerd zijn op respect voor de rijkdom van de cultuur. Integratie is tenslotte
gericht op het behoud van de regionale standaardtaal, naast het gebruik van
de nationale standaardtaal. Het gevolg is het binnen de zelfde staat met
elkaar functioneren van verschillende talen.

Esman (1979 :381-384) maakt eveneens onderscheid tussen een drietal2

reacties van de zijde van het openbaar bestuur op taaleisen van de zijde van
een taalgroep of -beweging. Een eerste reactie op onwelkome eisen is die
van negatie. Negatie impliceert vaak een ontkenning van de ernst van de
eisen en/of taalsituatie. Zelfs ridiculisering van de ingebrachte kwestie
behoeft niet uitgesloten te zijn. Ridiculisering is bedoeld om zegslieden van
de betrokken taalgroep in diskrediet te brengen. Eisen worden als non-issues
gedefinieerd. Economische aspecten worden zo negatief mogelijk
weergegeven. En het vertrouwen in de taalgroep of -beweging poogt men te
ondermijnen door de betrokken taal en cultuur zo zwart mogelijk af te
schilderen: “Zo’n taal kan niet overleven en is het niet waard om erkend te
worden”. Dat de overheid voor een dergelijke benadering kiest, behoeft op
zich geen verwondering te wekken, omdat de relevantie van regionale talen
lang is onderschat en het bestaan van een etnische dimensie als een
anomalie werd gezien. De rationaliteit van de moderne maatschappij zou, zo
was de verwachting, een ieder snel het belang van de standaardtaal doen
inzien, met alle gevolgen voor het bestaan van regionale talen. Een
toenemende communicatie, industrialisatie en urbanisering zouden snel een
einde maken aan strevingen om de status van dergelijke talen te verhogen
(Hanf, 1995:42). Dat betekent tegelijk dat de manifestatie van
taalbewegingen en breder van een etnonationalisme, voor velen als een
verrassing is gekomen (Van Doorn, 1988:52-56; Esman, 1979a:11).

Een andere reactie van de overheid op een zich manifesterende taalbewe-
ging, bestaat uit een beleid gericht op repressie of een met de hiervoor
genoemde integratie overeenkomende aanpassing en soms een combinatie
van beide. Repressie houdt het buiten de wet stellen of beperken van de
activiteiten van politieke of culturele organisaties in. Ook het verbieden van
publicaties, het arresteren van leiders of uitsluiting van bepaalde ambten
behoren tot het repressiemenu. In de westelijke democratische staten
behoort die benadering grotendeels tot het verleden.

In de Westeuropese democratische staten is vooral sprake van een op aan-
passing gericht beleid. Er kunnen op zijn minst twee vormen van
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De meest vergaande vorm van statusplanning is gericht op een revitaliseren van de taal. Het59

beleid inzake het Iers is daar een voorbeeld van. Het Catalaans in Spanje, het Frans in Canada
of het Nederlands in België zijn eveneens object van een actieve statusplanning (Beheydt,
1996:25).
De Vries (1995:140) twijfelt aan het belang van corpusplanning in het geval van minder-60

heidstalen. Stervende talen kunnen niet met corpusplanning worden gered, terwijl in het geval
van meer levenskrachtige talen het effect van corpusplanning, volgens De Vries, gering geacht
kan worden in verhouding tot de verdere maatschappelijke, culturele en taalkundige
veranderingen.
Willemyns (1997:58-59) beschrijft de pogingen van de Nederlandse Taalunie om de positie61

van de Nederlandse taal binnen de Europese Unie te versterken.
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aanpassingsbeleid worden onderscheiden: het verlenen van concessies en/of
het toestaan van meer structurele aanpassingen (De Vries, 1995:142). In het
eerste geval gaat het onder meer om het erkennen van economische
achterstand en het verlenen van financiële steun om de economische
ontwikkeling te bevorderen. En wanneer de grieven op het terrein van de
cultuur of de taal liggen, zal er vaak sprake zijn van het toelaten van een
minderheidstaal in het onderwijs, de gesproken massamedia of in het lokaal
openbaar bestuur, en zo nodig een beperkt gebruik binnen het centrale
bestuur. Het gaat daarbij om een statusplanning, gericht op een uitbreiding
van de status van de betreffende taal op met name die terreinen waar de
overheid een substantiële zeggenschap heeft verworven.  Het belang van59

een dergelijke overheidssteun voor het behoud van een taal wordt in de
literatuur onderstreept (Breton, 1996:165; Duja, 1996:9; Tollefson, 1991:10;
Coulmas, 1985:259).

Waar een concessiebeleid onvoldoende blijkt te zijn, worden overheden
tot het accepteren van structurelere aanpassingen gedwongen. Daarbij gaat
het om het verlenen van regionale autonomie, zoals bijvoorbeeld met
betrekking tot Zuid-Tirol en Catalonië is gebeurd of de federalisering van
een voorheen unitaire staat, zoals België laat zien. Ook het Verenigd
Koninkrijk lijkt met betrekking tot Wales en Schotland hoe langer hoe meer
de weg van meer structurele aanpassingen op te gaan. In alle gevallen gaat
het om een overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden die
ervoor zorgt dat de regionale autoriteiten zeggenschap krijgen in het regelen
van het taalgebruik, het beschikbaar stellen van ambten of het mogelijk
maken van allerlei voorzieningen.

Naast de statusplanning kan corpusplanning worden onderscheiden. Cor-
pusplanning richt zich op de taal zelf: het vaststellen van de spelling, de
vorming van nieuwe woorden en het bevorderen van de standaardisering
(Cooper, 1989:31-32).  Voor het Nederlands is de in 1980 opgerichte60

Neder-landse Taalunie voor die vorm van taalbeleid verantwoordelijk.61

Daardoor geadviseerd door de taaladviescommissie van de Taalunie werd de
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Voor de oprichting van de Nederlandse Taalunie werd de corpusplanning door de Neder-62

landse regering en in het bijzonder de minister van onderwijs uitgevoerd. Bekend is de
spelling die in 1934 door de minister van onderwijs mr. H.P. Marchant (1869-1956) werd
ingevoerd en naar hem werd genoemd (Van der Wal, 1992:335).
De Friese casus van corpusplanning laat zien dat een en ander niet altijd geruisloos verloopt.63

De emoties onder voor- en tegenstanders liepen hoog op. De voorgestelde vereenvoudiging
van de spelling werd door sommigen niet vergaand genoeg bevonden. Meerdere alternatieve
voorstellen waren in omloop. En ook na de invoering bleven sommige tegenstanders van het
statenbesluit de eigen spelling trouw (Ytsma, 1994:181). Die gang van zaken is niet exclusief
aan een regionale standaardtaal voorbehouden. Ook wanneer het om de spelling van de
nationale standaardtaal gaat, zijn de meningen over het voor en tegen van verandering vaak
zeer verdeeld, zoals het rumoer rond de recente spellingwijzigingen van het Nederlands en het
Duits laten zien. 
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spelling van het Nederlands voor het laatst in 1996 in Nederland en
Vlaanderen officieel gewijzigd.  In Duitsland vervult het Institut für62

Deutsche Sprache de corpusplanningsfunctie. De laatste spellingwijziging
voor het in de Duitstalige landen geschreven Duits dateert van 1 juli 1996,
toen de politieke vertegenwoordigers van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland
en belanghebbende landen als België, Denemarken, Hongarije, Luxemburg
en Roemenië een gemeenschappelijke verklaring ondertekenden met
betrekking tot een hervorming van de Duitse spelling. Voor het Fries wordt
de functie van corpusplanner in de praktijk door de Fryske Akademy en haar
Taalburo vervuld. Provinciale Staten van Fryslân besloten in 1976, mede
met het oog op de invoering van het verplichte onderwijs van het Fries in
1980, de officiële spelling van het Fries vast te stellen (Ytsma,
1994:180-181). Sindsdien wordt gesproken van de in 1980 in werking
getreden ‘Steatestavering’, de eerste officiële en tegenwoordig algemeen
gehanteerde spelling van het Fries.  De taalcommissie van het in 184763

opgerichte wetenschappelijke genootschap Ma�ica Serbska vervult tenslotte
de taak van corpusplanner ten behoeve van de twee varianten van het
Sorbisch (Bericht, 1997:41). Voor het Noordfries ontbreekt ten slotte een
orgaan dat zich met corpusplanning bezighoudt.

1.4.3 Conclusies

De overheid is voor de taal een hoogst belangrijke institutie. De overheid
kan een taal als de nationale taal erkennen of voor verdere maatregels
gericht op bescherming en bevordering van een taal zorgen. Zij bepaalt de
inrichting van het onderwijs en daarmee het gebruik van de taal. Zij kan
zorgen voor wetgeving als het gaat om het taalgebruik van en in de media of
het bestuurlijke en economische verkeer. Juist als verstrekker van
institutionele steun aan een taal is het belang van de op allerlei terrein
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Marginaal en incrementeel duiden op de verhouding tussen het betrokken beleidsonderdeel64

en het gehele overheidsbeleid. In die zin is een groot deel van het beleid inzake regionale talen
incrementeel te noemen. Voor Charles Lindblom, de grondlegger van de incrementele analyse,
is er sprake van een incrementele beleidswijziging wanneer het gaat om een verandering in het
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expanderende overheid substantieel toegenomen. Daarbij doet zich de
paradoxale situatie voor dat de overheid oorspronkelijk een ernstige
bedreiging voor de regionale talen vormde, terwijl dezelfde overheid thans
als beschermer van diezelfde talen optreedt. Bescherming en bevordering
van regionale talen is overigens niet op voorhand vanzelfsprekend. Zonder
het taalbesef en emancipatiestreven van de sprekers van regionale of
minderheidstalen is het de vraag of de overheid beleid voor de regionale
talen ontwikkelt. “Es gibt keinen Minderheitsschutz, ohne daß die
Sprachminderheiten dafür kämpfen”, zo stellen Hinderling en Eichinger
(1996:XIII). Zonder de bereidheid van de overheid om bijvoorbeeld
onderwijs of omroep in de betrokken taal te realiseren, is er amper een
verhoging van status voor een regionale standaardtaal te realiseren. Voor het
bereiken van emancipatoire doelstellingen is de minderheid afhankelijk van
de meerderheid. Het belang van de betrekkingen tussen de sprekers van een
regionale standaardtaal en de overheid wordt verder bevorderd door het feit
dat een en ander gezien kan worden als exemplair voor de maatschappelijke
verhoudingen tussen minderheid en meerderheid binnen een staat.

1.5 Object van onderzoek

Het gaat in deze studie om de wederkerige relatie tussen taal en overheid. In
die zin kan deze studie beschouwd worden als een bijdrage aan wat de
externe geschiedenis van talen genoemd wordt (Appel, Hubers, Meijer,
1981:202). In deze studie zal het echter niet gaan om die typen van beleid
die in het algemeen reeds veel aandacht krijgen of hebben gekregen, zoals
met name geldt voor het hiervoor genoemde beleid gericht op repressie of
negatie. Hetzelfde is het geval met het op de realisatie van structurele
aanpassingen gerichte beleid, zoals weergegeven in de typologie van Esman
(1979 :381-384). Het gaat in deze studie daarentegen juist om het type2

beleid dat gekenmerkt wordt door zijn concessionele karakter en dat gericht
is op aanpassing of integratie van de taalgroep. Dat beleidstype lijkt de
beleidsvorming in westelijke democratieën te typeren. In de praktijk wordt
een dergelijk beleid gekenmerkt door incrementalisme. Het gaat niet om
grote, de maatschappijhervormende, stappen, maar veeleer om meer of
minder snel uitgevoerde kleine, vaak marginale stappen die het betreffende
beleidsterrein op den duur veranderen (Aquina, 1993:53).64
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totaal van elementen (factoren, variabelen) waarnaar het politiek bewuste deel der natie
(eendrachtig) verwijst ter verklaring van sociale ontwikkelingen; waarbij het bovendien moet
gaan om een verandering in een onbelangrijk element of om een relatief geringe verandering
in een belangrijk element, en waarbij het geschatte effect na circa vijf jaren nog steeds gering
genoemd kan worden (Van de Graaf en Hoppe, 1992:242).
March & Olsen (1989:94) maken de vergelijking tussen beleidsvorming in de zin van65

ingenieurskunst of tuinieren. 
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Het gaat evenmin om processen van staatsvorming of om ingrepen met
grote gevolgen, maar veel meer om de kleine stappen op de weg naar de
emancipatie van een taal. Het gaat niet om de “grand policy”, als het
resultaat van ingenieurskunst, maar om juist een beschrijving en analyse van
het beleidsvormingsproces in de zin van een dagelijks tuinieren op het
terrein van de regionale talen.  Het is het doel om daarmee een bijdrage te65

leveren aan Coopers (1989:93) notie: “Case studies of language planning
which could describe the policy making process, the decision rules
employed by the relevant decision makers, would make a useful contribution
to our knowledge. Such studies need not be confined to grand policy.”
Daarbij zal het onderzoek niet tot één taalgroep beperkt worden, maar gaat
het om een vergelijking tussen de beleidsvorming inzake meerdere
taalgroepen in Nederland en Duitsland. De keuze voor die twee staten wordt
in hoofdstuk drie van deze studie nader beargumenteerd.

1.6 Traditie van onderzoek

Het overzicht dat Kickert (1996:44-61) geeft van de onderwerpen, ontwik-
kelingen en ‘scholen’ in het Nederlandse bestuurskundig onderzoek laat zien
dat het hiervoor omschreven onderwerp voor deze studie zich tot nu toe niet
in een grote belangstelling van de zijde van de Nederlandse bestuurs- en
beleidskunde heeft mogen verheugen. Het begin van de beleidswetenschap
in Nederland was vooral gericht op de rationalisering van het
beleidsontwerp. Beleidsevaluatie, beleidsimplementatie en ontwikkeling van
beleidsinstrumenten vormen drie van de aandachtspunten in die benadering.
Een tweede ‘school’ richt zich op de overheidsplanning. Een aan de laatste
verwante denkrichting bestaat uit aandacht voor overheidssturing, met name
in de context van complexe beleidsnetwerken. Daarnaast bestaat er vanouds
belangstelling voor de organisatie van de overheid en niet in de laatste plaats
voor de drie verschillende niveaus van overheidsbestuur. Naast deze
voornaamste onderzoeksvelden van de Nederlandse bestuurskunde, noemt
Kickert (1996:53-54) onder het hoofd ‘andere onderzoeksonderwerpen’ nog
de belangstelling voor bepaalde domeinen van overheidsbeleid zoals het
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De historische taalkunde laat wel een aantal studies zien die de ontwikkeling van het beleid66

inzake taal betreffen. Voor het Nederlands kan op de studie van De Jonghe (1967) worden
gewezen, evenals op het werk van Van der Wal (1992, 1995). De door Nederland gevoerde
koloniale taalpolitiek is beschreven door Groeneboer (1993, 1997) en voor het Fries kan het
werk van Van Dijk (1982) en Vries (1993) worden genoemd.
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milieu, het onderwijs, de informatisering in het openbaar bestuur en datgene
wat ‘crisismanagement’ genoemd kan worden.

Voor zover de beleidsontwikkeling centraal staat, gaat de belangstelling
toch vooral uit naar ‘grand policy’, majeure projecten van overheidszorg
en/of het op structurele aanpassingen gerichte beleid. Zo onderzocht
Koppenjan (1993) het management van de beleidsvorming en keek daarbij
naar de herziening van de Gemeentewet, de grote stedenproblematiek en de
regionale problematiek en bestuurlijke organisatie. Teisman (1992)
onderzocht wat hij noemt vormen van complexe besluitvorming op het
departementale niveau. Dekker (1989) vergeleek de overheidsplanning van
enkele Europese landen. Foppen (1989) nam veertig jaar universitaire
onderwijspolitiek onder de loep. De Vijlder (1996) schreef een proefschrift
over de relatie tussen natiestaten en hun onderwijssystemen. Van Twist en
In ’t Veld (1993) keken naar departementale veranderingsprocessen in een
viertal Europese landen. Van Gestel (1994) onderzocht de nieuwe opzet van
de arbeidsvoorziening in Nederland en Hupe (1992) keek naar het
Werkgelegenheidsplan 1981-1982. Van Twist (1994) is, naast De Swaan
(1989, 1990, 1998), één van de weinigen die zich recentelijk met
bestuurskunde èn taal heeft bezig gehouden. Echter, wanneer het om
taalbeleid of de vorming van taalbeleid gaat, laat de Nederlandse be-
stuurskunde het afweten. Alleen Van Rijn en Sieben (1991) en Van Dijk
(1982) kunnen worden genoemd als het gaat om een nadere bestudering van
de beleidsontwikkeling op het terrein van taal.  In het onderzoek van Van66

Rijn en Sieben gaat het om regionale talen, in het bijzonder het Bretons,
Fries en Welsh. Hun centrale onderzoeksvraag bestond uit het nagaan van de
invloed die regionalistische bewegingen op het overheidsbeleid met
betrekking tot de regio’s hebben. Van Dijk (1982) heeft onder meer de
historische ontwikkeling van het Fries in het bestuurlijke verkeer
beschreven.

Internationaal bestaat er, zoals de aanwezigheid van verschillende weten-
schappelijke tijdschriften onder meer laat zien, de nodige belangstelling en
activiteit als het gaat om de relatie tussen staat en taal. Ammon (1991, 1994)
schrijft, evenals Pool (1996), Volz (1994) en De Witte (1991) over het taal-
beleid van de Europese Unie, Coulmas (1985, 1988, 1991) gaat, evenals
Haarmann (1975, 1993, 1995) in de breedte op de relatie tussen taal en staat
in. Churchill (1986) heeft onderzoek gedaan naar het onderwijsbeleid in sa-
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menhang met taal- en culturele minderheden en De Vries (1995) schrijft
over taalbeleid en regionale kenmerken van minderheidstaalgroepen. Cooper
(1989) heeft het over taalbeleid en sociale verandering. Hij geeft onder meer
een overzicht van definities van ‘language planning’ (Cooper, 1989:45).
Fishman (1989; 1991) gaat onder meer op de relatie tussen etniciteit en taal
in en vergelijkt tussen taalgroepen. Tollefson (1991) schrijft over taalbeleid
en maatschappelijke ongelijkheid. Gorter (1993) heeft het over de taal van
ambtenaren in relatie tot de burger. Duja (1996) analyseert, evenals Esman
(1979, 1990), de theoretische aspecten van de relatie tussen taalbeleid en
staat en vele onderzoekers beschrijven de inhoud van het taalbeleid in
individuele staten en/of bepaalde maatschappelijke domeinen. Zo bestaat er
de nodige belangstelling voor het stelsel van regelgeving met betrekking tot
taal en daaronder is soms ook aandacht voor de wijze waarop die
regelgeving tot stand is gekomen. Zo geven zowel Pastor (1997) als Lemke
(1998) inzicht in het tot stand komen van sommige aspecten van de
regelgeving met betrekking tot respectievelijk het Sorbisch en het
Noordfries. En Kloss (1969) heeft reeds in een vroeg stadium de
taalpolitieke situatie in Europa beschreven en gecatalogiseerd, terwijl De
Varennes (1996) recentelijk onderzoek heeft gedaan naar taalminderheden
en mensenrechten. Geen van de onderzoekers gaat echter op de concrete
vorming van het betrokken taalbeleid en de daarmee samenhangende vragen
in.

In deze studie staat het tot stand komen en het vergelijken van het
taalbeleid inzake regionale talen in respectievelijk Duitsland en Nederland
centraal. De keuze voor een vergelijking tussen Nederlandse en Duitse
processen is niet nieuw, zoals de literatuur laat zien. Of het gaat om een
vergelijking die zich tot de twee buurlanden beperkt, of de twee landen
maken deel van een grotere onderzoekspopulatie uit, zoals wordt
geïllustreerd door het werk van Van Beek (1996), Stoop (1992), Dekker
(1989) en Van der Cammen (1988). Wanneer echter naar het object van het
internationaal-vergelijkend onderzoek wordt gekeken schitteren studies naar
de beleidsvorming op het terrein van taal door afwezigheid. Anders dan in
de taalsociologie waar juist wel wordt vergeleken of in ieder geval
verschillende situaties naast elkaar worden gezet (Auer, 1997; Gorter, 1996,
Haarmann, 1993; Ammon, 1991; Churchill 1986; Boelens, 1983), is daar in
de beleidswetenschap, de bestuurskunde of de politicologie geen sprake van
als het om de vorming van het taalbeleid gaat.

De constatering dat het beleidsonderzoek en het internationaal
vergelijkend onderzoek tot nu toe geen belangstelling voor het onderwerp
van deze studie hebben getoond, maakt de analyse van de beleidsvorming
inzake unieke regionale talen in Duitsland en Nederland nog interessanter,
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dan wanneer dat wel het geval zou zijn geweest. Het ontbreken van die
belangstelling kan mogelijk verklaard worden uit de selectieve aandacht van
de Nederlandse beleidswetenschap voor ‘grand policy’, maar is des te
verrassender gezien de relevantie van het onderwerp, zoals ik die hiervoor
heb aangegeven.

1.7 Probleemstelling

Voor dit onderzoek betekent het voorgaande dat met deze studie een
bijdrage geleverd wordt aan de kennis van het in twee Westeuropese landen,
te weten Duitsland en Nederland, gevoerde beleid met betrekking tot een
bepaalde categorie van regionale standaardtalen, namelijk de unieke
regionale talen. Daarbij gaat het zowel om de inhoud van dat beleid als de
vraag hoe en waarom dat beleid (wel of niet) tot stand komt. Feitelijk staat
de vraag centraal welke de overeenkomsten en verschillen zijn in het tot
stand komen van en het beleid met betrekking tot de unieke regionale talen
en welke de verklaring daarvoor is. Met behulp van onderzoek van literatuur
en documenten, alsmede aan de hand van interviews met betrokkenen, wordt
een antwoord op die vragen gezocht. Daarbij wordt in de eerste plaats op het
tot nu toe gevoerde beleid ingegaan, om vervolgens per taalsituatie één of
meer relatief actuele gevallen van beleidsvorming onder de loep te nemen.

Voor het formuleren van de onderzoeksvragen, spelen de volgende noties
een rol.

a. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben één of meerdere regionale
talen binnen de eigen grenzen;

b. Een deel van de regionale talen hebben het karakter van een unieke
regionale taal, in die zin dat die taal het karakter van nationale
standaardtaal moet ontberen, en alleen in de betreffende staat voorkomt. 

c. De symboolfunctie die taal voor zijn sprekers vervult en de etnische di-
mensie die aan taal is verbonden, gecombineerd met een toegenomen
contact tussen sprekers van verschillende talen, alsmede de betekenis
van de overheid op terreinen als onderwijs, massamedia en lokaal
bestuur, doen verwachten dat taalgroepen een beroep op de overheid
doen ter realisering van een taalbeleid in de zin van statusplanning;

d. De relevantie van taalbeleid lijkt alleen maar toe te nemen. Dat hangt
samen met het feit dat op zijn minst een deel van de unieke regionale
talen in hun voortbestaan bedreigd worden. Bovendien zorgt het bestaan
van de Europese Unie en de daarmee samenhangende zorg over de
standaardtalen in de lidstaten voor een nieuwe dimensie aan het bestaan
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van de regionale talen. Het belang van het taalbeleid wordt verder mede
bevorderd door de deels nieuwe aanwezigheid van allochtone talen
binnen de lidstaten van de Europese Unie;

e. Taal vormt een instrument voor het handhaven en/of uitbreiden van
macht en heeft voor een deel der lidstaten van de Europese Unie aan de
oorsprong van hun bestaan gestaan;

f. Taalbeleid kan meerdere vormen aannemen, waaronder die van negatie,
repressie, assimilatie, segregatie en integratie of aanpassing. De laatste
beide vormen kunnen nader worden onderscheiden in concessionele en
structurele aanpassing;

g. Het beleid dat de overheid ontwikkelt inzake unieke regionale talen
heeft een wijdere betekenis in de zin dat het om de vraag gaat hoe de
meerderheid met een minderheid omgaat.

h. Tot op heden is geen onderzoek verricht naar de wijze waarop het op
concessionele aanpassing gerichte taalbeleid in Westeuropese landen
verloopt.

Deze aandachtspunten en het verder beschrevene resulteren in de volgende
onderzoeksvragen.

A. Welk beleid wordt in de onderzochte casussen door de overheid met be-
trekking tot de unieke regionale taal of talen gevoerd?

B. Hoe heeft het betreffende taalbeleid zich historisch gezien ontwikkeld en
op welke wijze is het beleidsvormingsproces verlopen?

C. Welke factoren kunnen de ontwikkeling van het betreffende taalbeleid
verklaren?

D. Welke factoren kunnen mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen
de onderzochte casussen verklaren?

E. Welke conclusies kunnen worden getrokken inzake het gebruik van het
hierna te ontwikkelen onderzoeksinstrument, alsmede met betrekking tot
de problematiek van het vergelijken?

Alvorens die vragen te beantwoorden wordt eerst, op grond van de theorie
over beleidsvormingsprocessen,

i een onderzoekskader ontwikkeld. Een dergelijk kader dient de
onderzoeker te voorzien van het instrument dat richting aan het onderzoek
geeft en behulpzaam is bij de verklaring van de waargenomen
verschijnselen.

ii de vraag beantwoord op welke wijze internationaal vergeleken kan
worden en welke talen daarbij vervolgens in het onderzoek betrokken

zullen worden.
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1.8 Opbouw van dit boek

Na dit inleidende hoofdstuk vormt het tweede hoofdstuk de neerslag van een
theoretische exercitie die leidt tot het formuleren van een onderzoeksmodel,
zoals dat bij de beschrijving en analyse van de verschillende taalbeleidssitu-
aties gebruikt zal worden. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag op welke
wijze internationaal vergeleken kan worden. Daarbij wordt duidelijk
gemaakt waarom de taalsituaties die in deze studie aan de orde komen,
gekozen zijn. Het vierde hoofdstuk, dat een deelantwoord wil geven op
onderzoeksvraag A, gaat vervolgens in op de internationaal ontwikkelde
regelgeving met betrekking tot het gebruik van talen. Vervolgens volgen drie
hoofdstukken waarin de onderzoeksvragen A, B en C aan de orde komen, te
weten de beschrijving en analyse van de beleidsvorming met betrekking tot
de geselecteerde talen. Dat leidt vervolgens tot het achtste hoofdstuk van dit
boek, waarin het onderzochte taalbeleid en de geanalyseerde gevallen van
beleidsvorming worden verklaard en met elkaar vergeleken. Daarmee wordt
onderzoeksvraag D beantwoord. Hetzelfde, laatste hoofdstuk van deze
studie blikt ten slotte theoretisch en methodologisch terug op het onderzoek,
om daarmee een antwoord te geven op de onder E gestelde onderzoeksvraag.
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2 Het BIC-onderzoeksmodel

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk ontwikkel ik op grond van de bestaande theorievorming een
onderzoeksmodel waarmee de beleidsvorming inzake regionale of minder-
heidstalen verklaard en vergeleken kan worden. Daarmee wordt het in
hoofdstuk 1.7 ad i verwoorde voornemen gerealiseerd.

De bestaande theorievorming wordt in het algemeen eerder gekenmerkt
door een teveel, dan door een tekort aan invalshoeken, noties en denkbeel-
den. Iedere onderzoeker op het terrein van de beleidsvorming wordt gecon-
fronteerd met een “baaierd aan opvattingen en tegenstellingen” die vaak
gepresenteerd worden als rivaliserende theoretische benaderingen (Toonen,
1995:384). Helaas is de vraag van Glasbergen (1984:20) waar en wanneer
welke invalshoek het beste gehanteerd kan worden, tot op heden onbeant-
woord gebleven.

Ik begin het hoofdstuk met het definiëren van de begrippen beleid, bestuur
en politiek. Dan ga ik in op de kwestie van een ‘gesloten’ en een ‘open’ be-
leidsvorming, om vervolgens de voors en tegens van drie varianten van
beleidsvormingsbenaderingen te bespreken. Op grond daarvan kies ik voor
een gebruik en aanpassen van het rondenmodel. De aanpassing bestaat uit
specifieke aandacht voor de beleidsgeschiedenis, het met behulp van de
pleitcoalitiebenadering van Sabatier en Jenkins-Smith (1993) nader invullen
van het interactieproces en het aandacht vragen voor de contextuele as-
pecten van de beleidsvorming. De te onderzoeken interactieprocessen wor-
den gestructureerd in een aantal op gemeenschappelijke waarden en doelen
gebaseerde pleitcoalities. Niet een van tevoren vaststaande volgorde van
beslissingen staat in de analyse centraal, maar de wijze waarop de strate-
gische interactie verloopt, gekenmerkt door wat een beleidsgericht leren
wordt genoemd.

Het accent op de aan de beleidsvorming ten grondslag liggende interactie,
aangevuld met aandacht voor de beleidsgeschiedenis en contextuele deter-
minanten van de beleidsvorming, vormt de basis voor het in dit hoofdstuk
ontwikkelde en verder in het onderzoek te gebruiken BIC-onderzoeksmodel,
waarbij de letters BIC staan voor respectievelijk Beleidsgeschiedenis, Inter-
actie en Context.
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Typisch Nederlands in die zin dat de term beleid, anders dan politiek, alleen in de Nederlandse1

taal voorkomt. Binnen de West- en Noordeuropese lidstaten van de Europese Gemeenschap
wordt in het algemeen over politiek / Politik / politik / politique / politiikka gesproken, ook
wanneer in de Nederlandse zin beleid wordt bedoeld. Het Verenigd Koninkrijk en Zweden
kennen in dit verband de term policy. 
Van de Graaf en Hoppe (1992:15-17) noemen beleid respectievelijk een succesterm, slogan,2

succeswoord, stopwoord, toverformule, bezweringsritueel en politiek modewoord. De term
beleid is na een eerdere versmalling van de betekenis, in de twintigste eeuw in velerlei be-
tekenissen teruggekomen. 
Relatief, want niet in alle samenstellingen wordt het gebruik van de term beleid geapprecieerd.3

Zo rangschikt het ‘de Volkskrant Stijlboek’ (Van Gessel c.s, 1992 :192) de termen11

‘beleidsmaatregelen’, ‘beleidsmakers’ en ‘beleidsvisie’ onder het hoofd ‘vreselijke uitdruk-
kingen’. 
De tweedeling tussen beleid en politiek kent een parallel in het onderscheid dat gemaakt kan4

worden tussen strategie en tactiek of tussen staatsman en politicus (Snellen, 1975:21).

56

2.2 De begrippen beleid, bestuur en politiek

Voor het definiëren van typisch Nederlandse termen als beleid en
beleidsvorming, kan van verschillende benaderingen in de literatuur gebruik
worden gemaakt.  Definiëring is noodzakelijk, omdat de term ‘beleid’ in het1

Nederlands taalgebruik tot die begrippen behoort die zo vaak en in allerlei
mogelijke betekenissen en samenstellingen gebruikt worden, dat het
adjectief ‘alledaags’ alleszins van toepassing is.  Maar alledaagsheid houdt2

nog geen duidelijkheid in over wat met ‘beleid’ en dus ook met de daarmee
samenhangende ‘beleidsvorming’ precies wordt bedoeld.

Wel is het duidelijk dat de term ‘beleid’ in het dagelijks spraakgebruik een
relatief positieve betekenis heeft.  Wanneer iets met beleid wordt gedaan,3

houdt dat in het algemeen een als verstandig en doordacht ervaren aanpak
in. Binnen het openbaar bestuur wordt vaak dankbaar van die positieve con-
notatie gebruik gemaakt, door over beleid te spreken in plaats van over poli-
tiek (Van de Graaf en Hoppe, 1992:19).  De kwalificaties ‘verstandig’ en4

‘doordacht’ doen denken aan een vooral rationele activiteit. De
benaderingen van Hoogerwerf (1989:20) en Aquina (1993:7) leggen
inderdaad het accent op het rationele aspect van beleid. Zij spreken over
(een set van) doeleinden die iemand wil bereiken met bepaalde middelen in
een gekozen tijdsvolgorde (en een gegeven uitgangspositie). Beleid is in die
benadering het kernbegrip voor de aanduiding van maatregelen en
handelingen met behulp waarvan maatschappelijke processen en
veranderingen beheerst of gestuurd kunnen worden.

Beleidsvorming kan echter moeilijk als een louter rationele activiteit
worden gezien. Dat is alleen al het geval omdat beleidsvoerders meer dan
eens een adequaat zicht moeten ontberen op de aard en de oorzaken van de
problemen die aan de betrokken maatschappelijke processen ten grondslag
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Volgens Toonen (1994:82) is in de jaren zestig en zeventig “een ware kruistocht gevoerd5

tegen het ‘foute’ overheidspolitiek (begrotingspolitiek, sociale-, milieu-, personeels-, econo-
mische, etc.) dat moest worden gezuiverd en vervangen door het ‘goede’ overheidsbeleid.”
Theodore Lowi (1972:299) poneerde aanvang jaren zeventig reeds de these dat “policies6

determine politics”, waarmee hij niet alleen aandacht vroeg voor de relatie tussen de inhoud
van de politiek, en daarmee samenhangend de soort politieke problemen, en de politieke
besluitvorming, maar eveneens voor het onderscheid tussen ‘policy’ en ‘politics’.
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liggen. Bovendien ontbreekt bij beleidsvoerders vaak consensus over de na
te streven doeleinden. Een strikt rationele benadering zou bovendien
betekenen dat de werking van in te zetten middelen onomstreden is. De
maatschappelijke realiteit is echter anders. Beleid kan dan ook niet, evenmin
als het geval is met politiek, gelijkgesteld worden aan zuiver rationeel of
technisch handelen (Rosenthal et al., 1996:80). Zelden gaat het bovendien
om één beleidsvoerder, maar zijn er altijd meer actoren in het spel, waarbij
de strategieën van de ene actor tegenstrategieën van andere actoren
uitlokken. Bovendien zou een benadering in de vorm van doel- en
middelenstructuren slechts in beperkte mate rekening houden met
contextuele variabelen (Hufen, Ringeling, 1990:2-3).

In de Nederlandse praktijk wordt naast de term beleid ook de term
‘bestuur’ vaak gebruikt. Bestuur kent evenals beleid vele annotaties. In het
dagelijks spraakgebruik wordt met de term bestuur vaak de dagelijkse
leiding van een bedrijf of overheidslichaam bedoeld. Met de term openbaar
bestuur wordt ook het geheel van structuren en processen aangeduid,
waarbinnen gezaghebbende en bindende besluiten worden genomen voor de
samenleving als geheel. Wanneer beleid als het probleemgerichte handelen
van overheidsorganen wordt gezien, kan bestuur in de zin van activiteit
opgevat worden als het leiden en beheren van overheidsorganen. Bestuur
houdt in de structurele zin het openbaar bestuur in, dat wil zeggen het geheel
van institutionele arrangementen voor openbare dienstverlening (Toonen,
1993:251).

Van de Graaf en Hoppe (1992:44-45) geven een overzicht van definities
van het begrip ‘beleid’ uit de beleidswetenschappelijke literatuur. De term
politiek komt in het overzicht niet voor. Toch zou in veel gevallen waar van
beleid sprake is, ook de term politiek ingevuld kunnen worden.5

De term ‘beleid’ is, zoals hiervoor is opgemerkt, typisch Nederlands. Het
is moeilijk om, anders dan voor het begrip politiek, een equivalent in het
Duits, het Engels of het Frans te vinden. Overigens wijst Rutgers (1993:117)
er met recht op dat complexere begrippen bijna altijd moeilijk te vertalen
zijn. De in het Engels gebruikte term ‘policy’ heeft ook niet de betekenis en
reikwijdte van het Nederlandse begrip ‘beleid’. In het Engels wordt in
hetzelfde kader de term ‘politics’ vaak gebruikt (Toonen, 1994:83).  In de6
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Ook het begrip planning, dat in veel gevallen synoniem aan beleid wordt gebruikt, is niet7

gemakkelijk te definiëren. Die omstandigheid staat borg voor vele benaderingen (Snellen,
1984:3-4).
De Vries (1995:139) definieert taalbeleid als een verbijzondering van taalplanning, in die zin8

dat het om de implementatie van taalplanning zou gaan.
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Nederlandse bestuurskunde worden ‘policy’ en ‘beleid’ tegenwoordig echter
als synoniemen gebruikt (Toonen, 1995:394).

Evenals de term ‘beleid’ is ook de term ‘politiek’ in het Nederlands niet
eenvoudig te definiëren.  Er kan echter worden aangesloten bij de actuele7

nadruk op het primaat van de politiek. Met het laatste wordt bedoeld dat de
politieke actoren in strikte zin, dat wil zeggen de kiezers, de volksvertegen-
woordiging en de bewindslieden het eerste en het laatste woord dienen te
hebben. Met andere woorden: de politiek gaat voor en het ambtelijk
apparaat dient te volgen (Rosenthal et al., 1996:242). Deze benadering
maakt duidelijk dat politiek niet hetzelfde als beleid of bestuur is, maar juist
die handelingen, waarden en normen betreffen, die het beleid of bestuur
sturen of besturen. Een dergelijke benadering sluit aan bij Kuypers’
(1980:218) beschouwingen over de relatie tussen politiek en planning.

Op grond van hun overzicht zien Van de Graaf en Hoppe (1992:46)
‘beleid’ als een binnen het politieke systeem politiek bekrachtigd plan. Die
definiëring heeft het voordeel dat er sprake is van een duidelijke afbakening
tussen beleid en de individuele overheidsbeschikking, tussen beleid en
uitvoerende activiteiten, tussen beleid en beleidsvorming en tussen politiek
en beleidsvorming. Het begrip ‘plan’ kan echter ook, zoals Kuypers
(1980:44 e.v.) uitgebreid heeft aangegeven, voor nieuwe onduidelijkheid
zorgen. Bij overheidsbeleid gaat het immers om meer dan alleen beleid dat
in de vorm van een plan is gegoten. Dat een ministeriële toespraak, een wet,
een circulaire of een financiële regeling niet onder de definitie van beleid
valt, kan niet de bedoeling zijn. Bovendien kan een plan ook worden gezien
als een voornemen, terwijl het in de benadering van Van de Graaf en Hoppe
juist om vastgestelde, niet afzonderlijke, maar om meerdere, met elkaar
samenhangende besluiten, gaat. De meermaals gehoorde notie dat geen
beleid ook beleid is, maakt de duidelijkheid bovendien niet groter. In die zin
behoort negatie, dat wil zeggen het door de overheid negeren van een
probleem, in het geval van een taal het ontkennen van de legitimiteit van
aanspraken op taalrechten en het niet ontwikkelen van beleid, tot de
mogelijke beleidsuitkomsten.

Cooper (1989:45) omschrijft ‘taalplanning’, de internationaal vaak gehan-
teerde term wanneer het om taalbeleid gaat, als “deliberate efforts to
influence the behaviour of others with respect to the acquisition, structure,
or functional allocation of their language codes.”  Die definitie kan in8
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Zoals Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1999) laat zien, kan ook in het9

geval van aan individuen gebonden gedrag over beleid gesproken worden, o.a. in de zin van
‘met beleid te werk gaan’ of ‘beleid aan moed paren’.
In deze studie wordt een onderscheid gemaakt tussen een direct en indirect op vorm en inhoud10

van taalgebruik gericht zijn. Beleid kan primair het taalgebruik tot doel hebben, zoals in het
geval van taalwetgeving, maar ook een doel buiten het taalgebruik nastreven, waarbij de
uitwerking op het taalgebruik de vorm van een bijproduct aanneemt. Het laatste is het geval
als het gaat om de regionale omroep in Nederland. De regionale omroep, en dus ook de
Stichting Omrop Fryslân, heeft volgens de Mediawet (Afd. 6., Art. 30) als eerste doel het
verzorgen van een omroepprogramma dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van
de in de provincie levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften
dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Het feit dat Omrop Fryslân het
Fries als voertaal voor zijn radio- en televisieprogramma’s gebruikt, maakt de betrokken
organisatie zowel object, als subject van taalbeleid.
In de casus betreffende het Sorbisch komt in de loop van deze studie uitgebreid de bruin-
koolwinning als voornaam onderdeel van het Duitse energiebeleid aan de orde. Het energie-
beleid is in directe zin niet op het taalgebruik gericht, maar heeft in zijn uitwerking zulke
gevolgen voor de toekomst van het Sorbisch, dat indirect toch van taalbeleid sprake is. 
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combinatie met het door Van de Graaf en Hoppe naar voren gebrachte, de
kern vormen van de in deze studie te gebruiken definitie van
‘overheidsbeleid’. In tegenstelling tot de hiervoor aangehaalde auteurs gaat
het in deze studie niet om het begrip ‘beleid’, maar om ‘overheidsbeleid’.
Naast de overheid voeren immers ook allerlei niet tot het openbaar bestuur
behorende organisaties beleid in de zin van een doelgericht handelen dat de
beïnvloeding van het gedrag van derden tot object heeft.  Dergelijk9

niet-overheidsbeleid heeft echter niet de bekrachtiging door de politiek
nodig, maar wordt door de bestuursorganen van die organisaties vastgesteld.
In het kader van deze studie gaat het juist om door de overheid gevoerd
beleid inzake de regionale talen, alsmede de daarmee samenhangende
processen van beleidsvorming.

Op grond van het voorgaande wordt de volgende definitie van het begrip
overheidsbeleid gehanteerd:

Het vooraf of naderhand door de politiek bekrachtigde en via interactie tussen

meerdere actoren en organisaties tot stand komende, doelgerichte handelen van

de overheid, gericht op het beïnvloeden van het gedrag en het handelen van

anderen. In het geval van taalbeleid is dat handelen direct of indirect gericht op

vorm en inhoud van taalgebruik.10

Onder beleidsvorming kan vervolgens het totstandkomen van het beleid
worden verstaan. Beleidsvorming is een besluitvormingsproces dat nader
gespecificeerd kan worden in een viertal deelprocessen, namelijk de
beleidsvoorbereiding, de beleidsbepaling, de beleidsimplementatie en de
beleidsevaluatie. Een geslaagde, niet afgebroken, beleidsvorming gaat over
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Spel wordt hier gebruikt in de zin van ‘game’uit de configuratiebenadering. De configuratie-11

benadering onderscheidt ‘play’ en ‘game’, waarbij ‘play’ staat voor het maken van inter-
actieregels en ‘game’ voor het creëren van wat in dezelfde theorie werkelijkheidsdefinities
wordt genoemd (Termeer, 1993:34).
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in beleidsuitvoering ofwel beleidsimplementatie. De eventuele
beleidsevaluatie, het nagaan of de uitvoering van het beleid aan de gestelde
criteria voldoet en zo nee waaraan een niet voldoen kan worden
toegeschreven, completeert het beleidsvormingsproces. In dit onderzoek zal
de aandacht niet op de laatste twee (deel-)processen gericht worden. Dat
betekent dat het om de beleidsvoorbereiding en de beleidsbepaling gaat. De
laatste houdt het nemen van beslissingen over de inhoud van het beleid in
(Arentsen en Lulofs, 1989:132).

Voor het analyseren van de beleidsvorming met betrekking tot de
autochtone regionale- of minderheidstalen, is naast een theoretisch
perspectief een vergelijkingskader nodig. Hierna wordt een
onderzoeksmodel ontwikkeld. Er wordt begonnen met het nagaan van de
voor- en nadelen van een drietal modellen waarmee de beleidsvorming
gereconstrueerd kan worden. Het model dat, gezien het doel van deze studie,
het meest voor een verdere toepassing geëigend is, wordt vervolgens als
basis voor het te ontwikkelen onderzoeksmodel gebruikt. Een dergelijk
onderzoeksmodel geeft de ‘lenzen’ voor de ‘kijker’ waarmee het spel aan
een onderzoek kan worden onderworpen.  Welke diagnose kan met11

betrekking tot de beleidsvorming worden gesteld? Welke verschillen en
overeenkomsten tussen beleidsvormingsprocessen kunnen worden vast-
gesteld? Hoe kan het wel of niet totstandkomen van beleid op het
onderzochte terrein worden begrepen?

Hierna wordt eerst naar de acteurs gekeken: de deelnemers aan de beleids-
vorming en de daartussen plaatsvindende interactie, om vervolgens op grond
van de theorie tot een onderzoeksmodel te komen, waarmee de verschillende
gevalsstudies onderzocht en vergeleken kunnen worden.

2.3 De analyse van de beleidsvorming

2.3.1 Deelnemers aan de beleidsvorming

In de theorievorming wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘gesloten’
en een ‘open’ beleidsvormingsproces (De Bruin, 1991:14-15; Simonis,
1987:96). In de ‘gesloten’ benadering of, zoals Teisman (1992:26) schrijft,
de unicentrische metafoor voor een hiërarchisch beleidsveld, gaat het om
een streven een bepaald beleidsveld allesomvattend te beheersen en het
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Bekke (1994:14-23) onderscheidt een viertal perioden wanneer het om het optreden van de12

Nederlandse overheid in de afgelopen decennia gaat. Van 1945 tot 1966 treedt de overheid
op als centraal sturend orgaan in een verzuilde samenleving. Tussen 1966 en 1980 vormt de
overheid een belangencoalitie:het beleid komt tot stand in de driehoeksverhouding tussen
bureaucratie, politiek en maatschappelijk veld. In het tijdvak 1980-1990 treedt de overheid
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beleidsproces als een strak verlopend proces te beschrijven, waarbij de
sociale werkelijkheid geheel wordt bezien vanuit het subjectieve
gezichtspunt van één beleidsactor, dat wil zeggen de overheid of het
betreffende overheidsorgaan. Het unicentrisch besturingsmodel is echter
allang niet meer de enige benadering van de beleidsvorming. Het empirische
onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de beleidsvorming veel meer een
doorlopend proces is en een multi- en interorganisatorische aangelegenheid
vormt (Toonen, 1993:255). Deze ‘open’ benadering vormt het spiegelbeeld
van de ‘gesloten’ benadering. Beleidsprocessen worden in de ‘open
benadering’ gezien als onderdeel van bredere maatschappelijke processen en
structuren. In deze benadering gaat het ook niet om een streven naar
volledige beheersing vanuit een beleidscentrum, maar neemt het beleidsveld
zelf actief deel aan het beleidsproces. Zo vragen Sabatier en Jenkins- Smith
(1993:5) onder meer aandacht voor de actoren die een rol spelen in de
tweede lijn van het beleidsvormingsproces, namelijk journalisten, onderzoe-
kers en verdere opiniemakers. In de ‘gesloten’ benadering staat het
doel-middelschema centraal, terwijl de ‘open’ benadering gekenmerkt wordt
door een meer omvattende institutionele of contextuele benadering.

De tweedeling in een ‘gesloten’ en een ‘open’ benadering, representeert
twee opvattingen die de discussie over de vraag hoe invloed en macht in de
totstandkoming van beleid vertegenwoordigd zijn, lange tijd heeft
gedomineerd (Rosenthal et al., 1996:142). In de elitistische visie speelt een
betrekkelijk kleine groep van machthebbers een doorslaggevende rol. In de
pluralistische visie wordt daar tegenover verwoord dat politieke en
bestuurlijke macht over een veel groter aantal partijen gespreid is. Daarbij
varieert de macht niet alleen van geval tot geval, maar participeert het
betreffende beleidsveld op enigerlei wijze in de beleidsvoorbereiding. De
elitistische visie is daarmee in de loop van de jaren zestig als benadering van
de beleidsvorming in de moderne westerse democratieën steeds minder
opportuun geworden. Het tot stand brengen van beleid is niet langer slechts
een kwestie van decreteren door een departementale top. Niet voor niets
luidt één van de gemeenplaatsen in Nederland dat er thans sprake is van een
overlegcultuur met bijbehorende bezigheden. “Echte en vermeende
autoriteiten hebben hier afgeleerd om formele beslissingen te nemen zonder
uitvoerige consultatie en overleg met mogelijkerwijs belanghebbenden”
(Van Schendelen, 1994:82).12
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op als heroverweger. De participatie van het maatschappelijk veld in de beleidsvorming wordt
op vele beleidsterreinen terug gedrongen. Vanaf 1990 treedt de overheid op als selectieve
beleidsvoerder. Het terugtreden over de gehele linie in het eerdere tijdvak, wordt vervangen
door een keuze van thema’s waarop wel actief wordt opgetreden.
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De vraag op welke wijze het beleidsveld in de beleidsvorming participeert
en wie er tot het beleidsveld gerekend kunnen worden, kan niet eensluidend
worden beantwoord. Ook dat varieert per onderwerp, sector,
overheidsniveau en staat, alsmede het stadium waarin het
beleidsvormingsproces verkeert.

De vraag wie in de beleidsvorming participeren en hoe de interactie
verloopt tussen de actoren die aan de beleidsvorming deelnemen, is op
voorhand relevant voor de beleidsvorming inzake regionale talen. Dat beleid
is niet het product van wat een unicentrisch besturingsmodel is genoemd,
maar komt tot stand binnen een pluricentrisch perspectief dat gekenmerkt
wordt door interactie tussen een minderheid en een meerderheid, tussen
vertegenwoordigers van de betrokken taalregio en die van de centrale
overheid, tussen taalbeweging en ‘brede politiek’, kortom tussen twee min
of meer polaire stromingen, die ieder bestaan uit een veelheid van
wisselende actoren.

Om het totstandkomen van het beleid te begrijpen is een reconstructie van
de interactie tussen de twee genoemde stromingen nodig. Die reconstructie
is in de Nederlandse bestuurskunde vaak gericht op vragen als:hoe en
wanneer komt een onderwerp op de overheidsagenda, waarom duurt de
beleidsvorming lang of waarom leidt de beleidsvorming in het ene geval tot
een succesvol einde en blijft in het andere geval dat succes uit. Hierna
passeren drie varianten van beleidsvormingsbenaderingen: het
barrièremodel, het stromenmodel en het recentelijk ontwikkelde
rondenmodel, de revue. De vergelijking van de drie benaderingen moet
resulteren in een aantal aandachtspunten voor het onderzoeksmodel.

2.3.2 Het barrièremodel

De eerste variant van een beleidsvormingsbenadering bestaat uit het
barrièremodel. Dit model is een agendabouwbenadering die de
beleidsvorming vooral als een proces van op elkaar volgende beslissingen
ziet, dat start bij problemen en eindigt met de implementatie van beleid of
een evaluatie van het gehele proces. Het door Van der Eijk en Kok
(1975:284) ontwikkelde en mede op het werk van Schattschneider (1960) en
Cobb en Elder (1971) gebaseerde barrièremodel, gaat uit van vier barrières
in het beleidsproces, die door maatschappelijke wensen en behoeften
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Outshoorn (1986) heeft met behulp van het barrièremodel de totstandkoming van de Neder-13

landse abortuswetgeving geanalyseerd. Zij kwalificeert de agendabouwbenadering niet als een
verklarende theorie, maar als een soort referentiekader om het politieke proces te ordenen
(Outshoorn, 1986:43). In haar proefschrift inzake de Nederlandse abortuswetgeving worden
niet vier, maar zes verschillende fasen voor het beleidsproces onderscheiden. Aan de hiervoor
genoemde fasen gaat in haar visie een prepolitieke fase vooraf, waarin ogenschijnlijk geen
problemen bestaan en er consensus lijkt te zijn door de heersende ‘mobilization of bias’. Die
fase verandert wanneer nieuwe wensen worden geuit. Die nieuwe wensen hoeven trouwens
niet van buiten de beleidsvormingsinstituties afkomstig te zijn, maar zullen in veel gevallen
juist een ‘intern’ initiatief betreffen. Vervolgens begint de fase van uitwerking van politieke
eisen: ‘issue formation’.Wanneer de relevante gezagsdragers erkennen dat het op hun weg ligt
iets met de geformuleerde eisen te doen, wordt de politieke agenda bereikt. Vervolgens gaat
het erom of er wel of geen besluit wordt genomen. Het proces wordt besloten met de invoering
van het genomen besluit en als laatste de uitvoering van het besluit, waarmee tevens de
beleidseffecten van het besluit duidelijk worden (Outshoorn, 1986:70-72).
De agendabouwbenadering is in Nederlandse beleidsstudies ook toegepast door onder meer
J.G. van Rijn en C. Sieben (1991); M. Hischemöller (1993), en F. Joldersma (1993).
Het is de vraag of Trappenburg niet te snel concludeert dat er in de Nederlandse politiek14

slechts zelden sprake is van een hindernissenrace. Die constatering mag opgaan voor het
niveau van de centrale overheid, maar gaat voorbij aan de ervaringen van de lagere overheid
met de centrale overheid, of die van de periferie met het centrum, of die van de minderheid
met de meerderheid. In die gevallen gaat het immers juist niet om een a priori deel uitmaken
van de ‘ijzeren ring van gesloten nationale beleidscircuits’ (Hemminga, 1997:34-35).
Een fraai voorbeeld van gelijkgestemde actoren, wordt door Ringeling (1993:161) gegeven,15

wanneer hij de samenwerkingsovereenkomst tussen de directeur-generaal ruimtelijke ordening
en de directeur-generaal milieubeheer, beide hoge ambtelijke functies van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, noemt. Overigens wordt het bestaan
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gepasseerd moeten worden voordat er sprake van overheidshandelen is. De
eerste barrière bestaat uit het omzetten van wensen in eisen. Vervolgens
moeten eisen tot politieke strijdpunten worden getransformeerd. Zaken die
deze eerste of tweede barrière niet weten te passeren, worden non-decisions
genoemd. De derde fase is die van de besluitvorming. Maar wanneer ook die
barrière is genomen, wil dat nog niet zeggen dat daarmee een beslissing is
genomen die ook inderdaad leidt tot een vervullen van de oorspronkelijke
wensen en behoeften. Beslissingen kunnen een symbolisch karakter hebben,
of anders uitpakken dan eerder bedoeld was. De vierde barrière in het
beleidsproces bestaat vervolgens uit de implementatie.

De agendabouwbenadering kan als heuristisch instrument buitengewoon
vruchtbaar zijn, zoals onder meer de studie van Outshoorn (1986) laat zien.13

Maar het barrièremodel roept ook de nodige kritiek op. Zo wijst
Trappenburg (1995:209) erop dat het beleid in Nederland vaak niet langs de
weg van een hindernissenrace, zoals de agendabouwbenadering
veronderstelt, tot stand komt.  Een groot deel van de Nederlandse politiek14

bestaat, zo constateert zij, uit gelijkgestemde actoren, die binnen bepaalde
‘beleidskokers’ tot politieke zaken komen.  Bovendien laat de praktijk zien15
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van ‘onverenigde departementen’ door het voorbeeld bevestigd (Hendriks, 1996:219). 
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dat het veel uitmaakt wie als actor optreedt om een maatschappelijk
probleem relevante politieke status te geven. De fractievoorzitter van een
regeringspartij zal weinig moeite hebben met het passeren van de diverse
barrières. Zijn probleem ligt niet aan het begin van de wedstrijd, maar aan
de eindstreep, bij de afweging van de eisen en belangen uit de verschillende
deelsectoren. Ook andere voorbeelden laten zien, dat de vooronderstelling
van het barrièremodel dat een onderwerp eerst de politieke agenda bereikt
als er een brede publieke steun voor bestaat, lang niet altijd opgaat. De
politieke agenda wordt immers gevuld met tal van onderwerpen die in de
publieke opinie nauwelijks aan bod komen.

Een ander, ook door Van de Graaf en Hoppe (1992:194) met betrekking
tot het barrièremodel geconstateerde moeilijkheid, is het statische karakter
van de benadering. Het barrièremodel gaat ervan uit dat een beleidsproces in
tamelijk nauwkeurig te onderscheiden fasen afloopt waarvan bovendien de
volgorde vaststaat. Héritier (1993:11) spreekt in dit verband over een
“schematisches ‘Fließband-Produktionsmodell’” en van een “starre
Vorstellung von der Abfolge der Phasen ‘Problemdefinition,
Agendagestaltung, Pol i t ikformulierung, Implementation und
Feedback-Loop/Evaluation’, die sich in Wirklichkeit nicht funktional
getrennt und logisch aneinander reihen, sich vielmehr überschneiden,
wiederholen und simultan verlaufen.” Die opvatting wordt gedeeld door
Majone (1989:31) die duidelijk maakt dat de beleidsvorming niet bestaat uit
het nemen van beslissing na beslissing, noch van probleem naar oplossing
verloopt, maar veeleer uit een intellectueel proces van verfijnen en
ontwikkelen van een min of meer oorspronkelijke beleidsgedachte.

Trappenburg (1995:209) meent dat de agendabouwbenadering alleen ge-
schikt is voor de analyse van een tweetal typen van beleidsontwikkeling. Het
eerste type betreft beleidsonderwerpen die geëntameerd worden door
groepen die niet zijn opgenomen in de ‘ijzeren ring’ van de gesloten
beleidscircuits. Het tweede type wordt gevormd door onderwerpen die de
‘verborgen tweede scheidslijn’ in de Nederlandse politiek kunnen
reactiveren. Daarmee wordt gedoeld op de vooroorlogse
links-rechts-dimensie die van niet-confessioneel naar confessioneel loopt en
die de huidige politieke verdeling, die op de houding tegenover
sociaal-economische kwesties is gebaseerd, danig kan verstoren. Dergelijke
onderwerpen worden door politici veelal vermeden, gedepolitiseerd, in de
ijskast gestopt of weg-onderhandeld (Outshoorn,1986:41, 293, 302). Voor
beide typen is zowel het verwerven van agenda-status, als het behouden van
politieke aandacht een lastige opgave. Dat geldt volgens Outshoorn onder
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meer voor de abortuswetgeving in Nederland, evenals voor (andere) ethische
kwesties. Ook taalbeleid en met name het beleid inzake regionale of
minderheidstalen lijkt niet tot de onderwerpen te behoren die de
beleidsagenda gemakkelijk bereiken of de politieke aandacht eenvoudig
weten te behouden. Taalbeleid wordt immers niet geïnitieerd door groepen
die tot de ‘ijzeren ring’ van de gesloten beleidscircuits behoren en staat ook
los van een op sociaal-economische visies gebaseerde politieke verdeling.
Taalbeleidsprocessen komen in die zin voor een benadering met het
agendabouwmodel in aanmerking, alleen de theoretische zwakheid van het
model spreekt daar in feite tegen.

Koppenjan (1993:23) stelt in dit verband vast dat de agendabouwbenade-
ring wel een aantal begrippen aandraagt, alsmede de relaties tussen deze
begrippen, maar geen verklaring geeft voor de aard van de betreffende rela-
ties. Zo wijst de agendabouwbenadering op het bestaan van barrières maar
verklaart niet de werking van barrières. Die constatering wordt ook gedaan
door de grondleggers van de pleitcoalitiebenadering. Zij stellen dat “the
stages model is not really a causal model at all. It lacks identifiable forces to
drive the policy process from one stage to another and generate activity
within any given stage” (Sabatier en Jenkins-Smith, 1993:3). Vervolgens
geven zij nog vijf verdere bezwaren tegen de fasenbenadering: het ontbreken
van een duidelijke basis voor het empirisch toetsen van hypothesen, het
lijden aan descriptieve onnauwkeurigheid, het impliciet van een
legalistische top-down- focus uitgaan, het onjuist benadrukken van de
beleidscyclus als de tijdseenheid van analyse en een onvermogen om de
werking van respectievelijk de beleidsanalyse en het beleidsgericht leren
tijdens het gehele publieke beleidsproces te integreren (Sabatier en
Jenkins-Smith, 1993:3-4).

De kritiek van Sabatier en Jenkins-Smith verdient op haar beurt ook de
nodige kritiek. Zo kan de analyse van de beleidsvorming met behulp van het
fasenmodel juist gericht zijn op het toetsen van hypothesen met betrekking
tot de werking van barrières. Bovendien kan een heuristisch model als het
barrièremodel moeilijk verweten worden dat het geen causaal model is. Het
is verder de vraag in hoeverre het model aan descriptieve onnauwkeurigheid
lijdt en of er niet veel meer sprake is van een te eenvoudige benadering van
een complexe werkelijkheid. Nochtans lijkt er voldoende reden om niet a
priori het barrièremodel toe te passen. Het statische karakter van de
benadering, de ontbrekende exactheid en het nauwelijks verklarende
karakter dwingen tot het nagaan van andere mogelijkheden voor het
onderzoek van de beleidsvorming inzake de regionale talen.
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Koppenjan (1993) onderzocht de totstandkoming van de nieuwe Gemeentewet (vanaf 1955),16

de beleidsvorming ten aanzien van de grote-stedenproblematiek (vanaf 1965) en de discussie
over de regionale problematiek in relatie tot de bestuurlijke organisatie van Nederland (vanaf
1966).
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2.3.3 Het stromenmodel

De tweede variant voor de reconstructie van de beleidsvorming gaat, in
tegenstelling tot het barrièremodel uit van de onderstelling dat de besluit-
vorming niet het karakter heeft van een proces van op elkaar volgende
beslissingen. Beleidsvorming bestaat daarentegen uit een combinatie van in
de tijd naast elkaar bestaande probleemstromen, oplossingsstromen en
stromen met participanten. In deze benadering staat de schaarste van de
aandacht van besluitvormers centraal. Daarbij is het anders dan in het
fasenmodel niet van tevoren duidelijk welke rol een beleidsbepaler in het
proces zal spelen. Het verloop van de besluitvorming staat in het model dan
ook los van het doen en laten van een bepaalde actor, maar is het resultaat
van wat op het moment van een beslissing ‘toevallig’ speelt: wie bij de
besluitvorming betrokken zijn, welke andere problemen aan de orde zijn en
welke oplossingen zich aanbieden.

Vanwege het grillige verloop van de besluitvorming wordt over een
‘vuilnisbakproces’ gesproken. Actoren deponeren hun problemen en
oplossingen in een ‘vuilnisbak’. De uitkomst van het beleidsproces hangt
sterk af van wat er op het moment van de beslissing toevallig in de
‘vuilnisbak’ aanwezig is. Cohen, March en Olsen (1972) hebben aan de
basis van deze, mede op grond van de kritiek op en de moeilijkheden met
het hanteren van verschillende fasen, ontwikkelde benadering gestaan.
Vervolgens heeft Kingdon (1984) het perspectief verder ontwikkeld. Hij
onderscheidt eveneens drie stromen, maar anders dan Cohen, March en
Olsen wordt het onderscheid in drie stromen ingevuld als stromen
problemen, beleidsvoorstellen en politieke omstandigheden.

De deelnemers vormen in de benadering van Kingdon geen afzonderlijke
stroom, maar zijn in potentie bij ieder der stromen betrokken. Via de intro-
ductie van het ‘policy window’-concept vraagt Kingdon (1984:174)
aandacht voor de (schaarse) kans dat een initiatief gerealiseerd wordt. Dat
betekent dat hij de vraag naar de wijze waarop koppelingen tussen de ver-
schillende stromen tot stand komen centraal stelt. Een ‘policy window’ is in
feite een al of niet voorzien geschikt moment waarop de drie stromen met
elkaar worden verbonden en beleidsvorming plaatsvindt. Het stromenmodel
is in Nederland onder meer door Koppenjan (1993) toegepast in zijn studie
naar de totstandkoming van een drietal complexe beleidszaken op het terrein
van het binnenlands bestuur.  Koppenjan (1993:24-26) benadrukt dat de16
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Het stromenmodel is recentelijk nog toegepast door N. van Gestel (1994) en O.G. Brouwer
(1997).
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schaarste aan beschikbare aandacht tot een grillig verloop van het
beleidsproces leidt, evenals tot een sterk wisselende deelname aan de
beleidsvorming. Die constatering heeft alles te maken met de veelheid van
actoren en organisaties die in de loop van de tijd bij een
beleidsvormingsproces betrokken kunnen zijn en dan ook nog alleen voor
zover het om het beleid in kwestie gaat. Het gaat niet, zoals ook Héritier
(1993:13) vaststelt, om ”Einrichtungen für die Ewigkeit”, maar “neue
Konflikten entstehen und neue Akteure treten in den Vordergrund, wenn die
Einzelheiten der Durchführung festzulegen sind.”

Het stromenmodel is ontwikkeld om beleidsprocessen te kunnen
analyseren die gekenmerkt worden door een grote ambiguïteit en
onzekerheid. Een dergelijke situatie is vooral te vinden in ‘georganiseerde
anarchieën’: organisaties waarbinnen onzekerheid bestaat over welke doelen
moeten worden nagestreefd, waarbinnen vaste procedures om problemen
aan te pakken ontbreken en waarbinnen niet vaststaat wie aan de
besluitvorming zal deelnemen (Koppenjan, 1993:27). In turbulente, weinig
gestructureerde situaties, zouden het juist niet zozeer de kenmerken van het
probleem zijn die de aanpak bepalen, zoals de agendabouwbenadering
aangeeft,  maar gebeurtenissen in de omgeving van het
beleidsvormingsproces.

Mede op grond van de bevindingen van Kitschelt, kan op voorhand een
vraagteken achter die constatering gezet worden. Kitschelt (1983:34-50)
maakt in zijn studie naar het energiebeleid in vier landen een onderscheid
tussen beleidsdeterminanten op grond van hun mate van abstractie. Concrete
variabelen zoals doelstellingen en mogelijkheden van actoren hebben een
directe invloed op de beleidsvorming. Dat is vooral het geval wanneer de
rust verstoord wordt en meer dan marginale beleidsvernieuwingen nodig
zijn. In tijden van stabiliteit en continuïteit zijn het echter juist de abstracte
variabelen, zoals de sociaal-economische omgevingskenmerken, die van
invloed zijn op de beleidsuitkomsten. In het vervolg van deze studie zal
worden nagegaan of deze notie ook in het geval van de beleidsvorming
inzake regionale talen opgaat. Het lijkt overigens plausibel dat in het geval
van situaties waarbij het beleidsonderwerp wordt gekenmerkt door
onvoldoende aandacht vanuit de ‘ijzeren ring’ van de gesloten
beleidscircuits, de relevantie van de aan een beleidssubsysteem externe
dynamische veranderingen voor de uitkomst nog groter is, dan gevallen
waarvoor wel voldoende aandacht vanuit het beleidscentrum bestaat.
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Recentelijk heeft Van Twist (1994:21) overigens een pleidooi gehouden voor het gebruik van17

metaforen in de bestuurskunde. Hij is van mening dat bestuurskundigen hun verhalen ermee
kunnen verlevendigen. Bovendien kunnen metaforen, zo stelt Van Twist, heel compact
bepaalde zaken aanduiden die anders bijna onbenoembaar zijn. 
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Kingdon (1984:3) vraagt in zijn benadering aandacht voor zowel de zicht-
bare, als onzichtbare actoren. Tot de eerste categorie kunnen ministers ge-
rekend worden, evenals topambtenaren, vooraanstaande politici en bestuur-
ders, tot de tweede categorie, de actoren uit de tweede lijn van Sabatier en
Jenkins-Smith, behoren beleidsambtenaren, wetenschappelijke specialisten,
adviseurs en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Elke actor kan
verder bij iedere stroom betrokken zijn.

Het stromenmodel is, evenals het barrièremodel, niet zonder kritiek geble-
ven. Het model lijkt in een situatie met een veelheid en een diversiteit aan
probleemformuleringen niet te werken, in die zin dat elke ‘policy window’
als het ware vrijwel meteen weer gesloten had moeten worden door, altijd
aanwezige, aanhangers van rivaliserende probleemformuleringen. Gaat het
om een beleidsonderwerp waarvan het op voorhand duidelijk lijkt dat de
publieke opinie een aanzienlijke rol heeft gespeeld, dan lijkt het
barrièremodel eerder voor toepassing in aanmerking te komen. Gaat het
daarentegen om een onderwerp waarbij dat niet het geval is, dan kan eerder
aan het stromenmodel gedacht worden (Van de Graaf en Hoppe, 1992:202).
In deze zin zou het in deze studie behandelde onderwerp eerder voor analyse
met behulp van het stromenmodel dan het barrièremodel in aanmerking
komen. Veel van het taalbeleid lijkt zich immers zonder directe steun van de
publieke opinie af te spelen of gaat zelfs mogelijk tegen de wil van de
publieke opinie in.

Het stromenmodel is ook bekritiseerd vanwege de grote mate van
abstractie en het metaforische karakter van de gehanteerde concepten. Het
beeld van besluitvormers die hun problemen en oplossingen in beschikbare
‘vuilnisbakken’ deponeren, heeft misschien zeggingskracht, maar bij
vertaling in de empirie ontstaan de nodige problemen (Koppenjan,
1993:30).  Een sterke kant van het stromenmodel bestaat daarentegen uit de17

aandacht voor het belang van min of meer toevallige politieke
gebeurtenissen die de prikkel vormen voor het door beleidsvoerders
aanvatten van problemen. Van belang is ook dat het model aandacht vraagt
voor organisaties om zich, ondanks ambigue, turbulente omgevingen, te
handhaven. Organisaties sluiten zich niet voor de omgeving af, maar leren
over de aard van de situatie, de waarden die bij beslissingen betrokken zijn
en de doelen die daarmee waard zijn om nagestreefd te worden. Daarmee
biedt het stromenmodel aanknopingspunten voor leerbenaderingen
(Koppenjan, 1993:31). Als kenmerk van de aan de beleidsvorming ten
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grondslag liggende interactieprocessen wordt hierna nog ingaan op een
leerbenadering, namelijk het ‘beleidsgericht leren’.

2.3.4 Het rondenmodel

Na het barrièremodel en het stromenmodel ten tonele gevoerd te hebben, is
het nu tijd om een derde, door Teisman voor de reconstructie van de beleids-
vorming ontwikkelde variant, aan de orde te stellen. Teisman
(1992:119-121) ziet de beleidsvorming als een door diverse actoren
genomen reeks van beslissingen. De wijze waarop deze beslissingen
voortbouwen op eerdere, door andere actoren genomen beslissingen, bepaalt
de uitkomst van het besluitvormingsproces. De actoren nemen een centrale
plaats in het rondenmodel in, aangezien oplossingen en problemen pas
relevant voor de besluitvorming zijn, wanneer zij door een deelnemer aan
het proces naar voren worden gebracht (Teisman, 1995:41).

Anders dan het barrièremodel gaat de rondenbenadering er expliciet vanuit
dat doelen en oplossingen niet gebonden zijn aan één actor. Beleid komt
juist tot stand vanuit de interactie tussen verschillende actoren die
bovendien uiteenlopende rollen in verschillende ronden en verschillende
beleidsarena’s kunnen spelen. Ook kan het geheel van rollen in de loop van
de tijd veranderen. Aan het begin van iedere beleidsvorming staat in de
opvatting van het rondenmodel een actor die iets wil en daar ook naar
handelt: de initiator (Teisman, 1995:41-45). Omdat deze initiator niet de
beschikking heeft over alle noodzakelijke middelen om zijn doel te bereiken,
moeten andere actoren steun verlenen aan de initiator: de supporters.
Actoren die denken baat bij een realiseren van het genomen initiatief te
hebben, vormen de potentiële supporters. Voor het mobiliseren van een
draagvlak voor zijn voornemens zal de initiator zich voor steun tot deze
groep richten. Daarnaast zijn er ook actoren die geen belang hebben bij het
initiatief, maar die wel de beschikking over middelen hebben. Zij
beoordelen het beleid vooral op zijn mogelijke negatieve effecten. Zo nodig
onthouden deze ‘aanpassers’ het initiatief hun steun. Daarnaast bestaat in
het rondenmodel nog de categorie van de critici: de actoren die tegenstander
van het genomen initiatief blijken te zijn. Naast de initiator kan een
intermediair optreden die onmisbare actoren mobiliseert. Hij is een drij-
vende kracht zonder er zich volledig mee te vereenzelvigen. De makelaar is
de voor de verschillende partijen acceptabele actor die op vrijwillige basis
eventuele conflicten in de beleidsarena bijlegt. Wanneer er geen consensus
meer mogelijk is, kan een arbiter in het zicht komen: een soms wettelijke
status bezittende actor die een bindende uitspraak over een conflict doet.
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Sabatier en Jenkins-Smith noemen hun benadering ‘advocacy coalition approach’. In een in18

Beleid & Maatschappij, 1995, xxii, 3, 193-196, opgenomen recensie van hun Policy Change
and Learning, Boulder, 1993, wordt opgemerkt dat beleidskundig Nederland binnenkort
ongetwijfeld over de AC-approach of over het ACF zal spreken. In een Nederlandstalige
studie is er echter niets op tegen om een Nederlandstalige omschrijving te hanteren, door te
spreken over de pleitcoalitiebenadering.
Onderhandelingsmacht wordt door North (1990:47) en Knight (1992:146) gehanteerd als het19

om de middelen gaat waarover actoren kunnen beschikken. Tot die middelen (resources) kun-
nen politieke steun, invloed, kapitaal, bijzondere kennis, opleiding, mate van professiona-
lisering en toegang tot de publieke media, alsmede de positie van de actor worden gerekend
(Immergut, 1992:7). De positie van de actor is van bijzonder belang, zoals onder meer blijkt
uit het onderzoek van Van Goor (1988) naar verschillen in invloed tussen politieke en
ambtelijke topposities in Nederlandse gemeenten. Ook het onderzoek van Berveling (1994)
naar de verdeling van macht en invloed op twee Amsterdamse beleidsterreinen wijst op de
relevantie van de positie welke de actor inneemt.

70

Tenslotte onderscheidt het rondenmodel actoren, zogenaamde facilitators,
die zelf geen doelen nastreven, maar door de inbreng van specifieke kennis
een bijdrage aan de besluitvorming leveren.

In de door Sabatier en Jenkins-Smith (1993:5) ontwikkelde pleitcoalitiebe-
nadering wordt een onderscheid gemaakt tussen actoren in de eerste lijn en
in de tweede lijn van het beleidsvormingsproces.  De eerste categorie18

bestaat uit de direct betrokken beleidsvoerders. Bij de tweede categorie
moet gedacht worden aan journalisten, onderzoekers en verdere
opiniemakers. De direct betrokken beleidsvoerders kunnen in het
beleidsvormingsproces inzake regionale talen worden onderscheiden in
enerzijds vertegenwoordigers van de betrokken taalminderheid en anderzijds
vertegenwoordigers van de dominante cultuur. De vertegenwoordigers van
een taalminderheid beschikken per definitie over minder
onderhandelingsmacht, dan de vertegenwoordigers van de dominante
cultuur.  De vertegenwoordigers van de minderheid zijn uit de aard der19

zaak deels afhankelijk van de door de meerderheid te nemen besluiten, of
om met Berveling (1994:17) te spreken: het gaat om het verschil tussen
actoren zonder stemmacht en actoren met stemmacht, in casu het verschil
tussen belanghebbenden en beslissers. Maar dat wil niet zeggen dat de
eersten slechts in afhankelijkheid de gebeurtenissen afwachten. Belangheb-
benden hebben immers hun eigen bronnen. Zij voelen zich verbonden met
de eigen zaak en zullen bereid zijn in de eigen doelen te investeren. Zij
zullen anderen bij hun streven betrekken, de media inschakelen en zo nodig
een beroep doen op hun achterban. Zij zullen coalities vormen met andere
actoren en zij zullen aan hun aspiraties vasthouden. De laatste vormen een
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Majone (1993:97) stelt dat ideeën machteloos zijn in het geval van distributief beleid. In het20

geval dat de ‘winst’ voor een maatschappelijke groep, alleen op ‘kosten’ van een andere
maatschappelijke groep bereikt kan worden, doen ideeën er niet toe, maar zijn alleen macht
en belang nog relevant. Majone lijkt in dat geval te veel voorbij te gaan aan de werking van
aspiraties, ambities en ideologieën en de daarmee samenhangende continuïteit in strevingen
van een maatschappelijke groep. 
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belangrijke factor wanneer het om taalbehoud of taalvervreemding gaat.20

Fase (1987:13) acht de aspiraties van de leden van etnische groepen zelfs
doorslaggevender dan de inspanningen van de overheid. Ook March en
Olsen (1989:60) wijzen op de relevantie van het aspiratieniveau met het oog
op institutionele verandering. Beide constateringen hebben hun parallel in
het belang dat bijvoorbeeld Fishman (1972:16) hecht aan het bestaan van
een taalbeweging. Aspiraties kunnen ook in verband worden gebracht met
etniciteit. Etnisch besef vertaalt zich in aspiraties die gedurende lange(re)
tijd volgehouden (kunnen) worden. Het blijvend nastreven van aspiraties
kan vervolgens als een aspect van het beleidsgericht leren gezien worden.
Daarmee gaat het niet meer om de gelijk- of volgtijdelijkheid binnen een
beleidsvormingsproces, maar om de factor tijd op zich. Die constatering
heeft ook gevolgen voor de analyse van beleidsvormingsprocessen.

De interactie tussen de verschillende actoren bepaalt de uitkomst van het
beleidsvormingsproces. Gaat het in het stromenmodel vooral om de
dynamiek binnen de drie onderscheiden stromen, het rondenmodel wijdt
vooral aandacht aan de strategie en tactiek van de verschillende actoren en
de wijze waarop zij tijdens het gehele proces hun strategieën aanpassen,
ofwel wat ‘beleidsgericht leren’ genoemd kan worden. Ten opzichte van het
barrièremodel werkt het rondenmodel niet met een indeling in vaststaande
fasen, maar met zogenaamde besluitvormingsronden. Deze worden bepaald
door het begin en het einde van de meest cruciale beslissingen van het
gehele beleidsvormingsproces. De metafoor ‘ronde’ verwijst naar sporten
als boksen en wielrennen. Daar valt echter een kanttekening bij te plaatsen.
Vooral in het geval van boksen, en minder in het geval van het wielrennen,
gaat het niet alleen, maar toch vooral om een individuele sportbeoefening, in
tegenstelling tot de beleidsvorming, waarvoor een vergelijking met
teamsporten veel meer voor de hand ligt. Het interactieproces bestaat
immers uit meer of minder samenwerkende en wisselende actoren die zowel
publieke als private belangen vertegenwoordigen, die hun doelen in de loop
van het proces om tactische en strategische redenen bijstellen en aanpassen
en die bovendien tijdens het beleidsproces van rol kunnen veranderen. Een
vergelijking van het beleidsproces met de kaatssport ligt dan ook meer voor
de hand dan een vergelijken met de bokssport of het wielrennen, zoals
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Bij de kaatssport is zowel de individuele speler als het partuur (het uit drie spelers bestaande21

team) belangrijk en kunnen zowel kaatser, partuur, vereniging, scheidsrechter en publiek als
belangrijke actoren worden beschouwd. De winst wordt in het kaatsspel uiteindelijk behaald
na een wedstrijddag, waarop meerdere parturen tegen elkaar strijden. Via een voor de buiten-
staander ingewikkelde telling van ‘eersten’ en ‘spelen’ worden winnaars en verliezers van
elkaar gescheiden. En anders dan op het voetbalveld worden op het kaatsveld, evenals bij de
beleidsvorming het geval is, vaak verschillende wedstrijden tegelijk gespeeld, hetgeen het voor
de toeschouwer moeilijk maakt om oog op het spel te houden (Kalma, 1972:10-14). De
overeenkomst tussen het kaatsen en de beleidsvorming gaat ook op voor wat de duur van een
en ander betreft. Zowel in het kaatsen als bij de beleidsvorming, en anders dan bijvoorbeeld
in het voetbal, is er geen van tevoren vastgestelde eindtijd. Een niet onaardige bijkomstigheid
van een vergelijken met de kaatssport bestaat uit het feit dat de laatste juist wordt beoefend
in regio’s waar ook een regionale of minderheidstaal wordt gesproken: Baskenland, Catalonië,
Valencia, Fryslân en Ierland.
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Teisman (1992:121) doet.  Naast de kaatssport, waar in het Fries niet over21

ronden, maar over ‘omgongen’ wordt gesproken, kan ook het cricket
genoemd worden. Het cricket heeft, net als het kaatsen, alle kenmerken van
wat een gedecentraliseerd netwerk genoemd kan worden, met binnen het
eigen territoir een hoge mate van bewegingsvrijheid (Winsemius, 1988:127).
Bovendien is het een sport waarbij de veldspelers na mogelijk urenlang
schijnbaar nietsdoen, plotseling worden geconfronteerd met een striemend
harde bal die, evenals bij het kaatsen, met de blote hand geretourneerd dient
te worden. Zoals voor een goede beleidsactor geldt, kenmerkt ook de goede
‘fielder’ zich door het steeds in staat zijn signalen op te pakken en op het
ene opperste moment op de juiste wijze te reageren. De vergelijking van de
beleidsvorming met de kaatssport of het cricket in plaats van het boksen of
wielrennen doet, overigens niets af aan het belang van de rondenmetafoor in
relatie tot de fasen- of stromenbenadering.

Het rondenmodel komt tegemoet aan een aantal tegen de beide eerste be-
naderingen ingebrachte bezwaren. Zo lijkt het rondenmodel beter bij de em-
pirie aan te sluiten door noch van een aantal tevoren gegeven fasen, noch
van de volgtijdelijkheid van de betreffende fasen uit te gaan. Ook het
ontbreken van aandacht voor de specifieke rollen die de verschillende
actoren in de loop van een beleidsproces kunnen aannemen, wordt in het
rondenmodel gecorrigeerd. Daarentegen lijkt de aandacht voor
gebeurtenissen in de omgeving van het beleidsproces, zoals die met name
een plaats heeft gekregen binnen de door Kingdon (1984) ontwikkelde
uitbreiding van het stromenmodel, in het rondenmodel geringer te zijn.
Feitelijk verschillen de drie varianten op punten als het onderscheiden van
de verschillende activiteiten in de besluitvorming, demarqueren van
besluitvorming, veronderstellingen over de structuur van be-
sluitvormingsprocessen, selectie van relevante proceskenmerken, meting van
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de voortgang van een besluitvormingsproces, criteria om besluitvorming te
beoordelen en criteria om besluitvorming te verbeteren (Teisman, 1995:49-
54).

2.3.5 De keuze van een benadering

Het is duidelijk dat de keuze van het te hanteren model afhankelijk is van de
doelstelling van het onderzoek. Wanneer het gaat om een verkrijgen van in-
zicht in een intern planningsproces waarlangs één actor de beleidsvorming
heeft gerealiseerd, lijkt het barrièremodel voor de hand te liggen. Is echter
de vraag naar het verloop van een beleidsvormingsproces aan de orde, dat
gekenmerkt wordt door een grote onzekerheid over de na te streven
doeleinden of over het deelnemen aan de beleidsvorming, dan kan eerder
aan een toepassing van het stromenmodel gedacht worden. Het rondenmodel
is met zijn nadruk op het open karakter van het beleidsvormingsproces en
daarmee zijn accent op de interactie tussen verschillende actoren geëigend
om inzicht te verschaffen in de vraag hoe bepaalde actoren zich tot andere
op een bepaald beleidsveld verhouden en verstaan. In het geval van dit
onderzoek is het de bedoeling om nader inzicht te verkrijgen in de
beleidsvorming inzake regionale talen. Die beleidsvorming vindt plaats in
situaties die gekenmerkt worden door zowel een gefragmenteerde
samenleving, als een gefragmenteerde overheid. Gefragmenteerd wil zeggen
dat individuen, maatschappelijke organisaties en de verschillende overheden
allerlei verschillende en concurrerende doelen nastreven. Een ieder heeft
zijn eigen waarden, belangen en doelstellingen. Bovendien neemt iedere
actor geheel verschillende posities in als het gaat om macht en invloed, het
afwegingskader of de middelen waarover men de beschikking heeft. Die
kenmerken maken een analyse van de beleidsvorming inzake regionale talen
met behulp van zowel het barrièremodel als het stromenmodel, nog afgezien
van andere bezwaren als een te statisch of te metaforisch karakter, minder
geëigend. Het gaat ook niet om een structurering van de beleidsvorming in
fasen of om de vraag waarom de beleidsvorming zich niet aan de gedachte
fasering houdt. In dit onderzoek wordt het accent gelegd op de bij de
beleidsvorming wisselend betrokken actoren die iets willen en daarnaar han-
delen. Niet een vooraf begrensde structuur staat centraal, maar het accent
wordt op de interacties gelegd en dat betekent dat afhankelijk van het
betrokken beleid, verschillende beleidsdimensies en actorsystemen
geactiveerd kunnen worden. Dat is een benadering die aansluit bij de in het
rondenmodel uitgewerkte aanpak. Maar de toepassing van die variant kan
niet zonder een zekere aanpassing. Die aanpassing is voor een tweetal



Het beleid inzake unieke regionale talen

Het is beter om over beleidscomplex dan over probleemcomplex te spreken, omdat nu eenmaal22

niet elk (ongewenst) probleem tot beleid voert. Evenmin vormt iedere ongewenste situatie een
beleidsprobleem (Van Gestel, 1994:20).
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aspecten noodzakelijk. In de eerste plaats is het nodig om de structuur en
inhoud van de aan de beleidsvorming ten grondslag liggende
interactieprocessen nader te expliciteren. In de tweede plaats zal nader
moeten worden ingegaan op de binnen het rondenmodel onvoldoende in
ogenschouw genomen, maar relevante werking van aan de beleidsvorming
externe factoren. Voor de aanpassing wordt aansluiting gezocht bij een
theorie die geschikt lijkt om de gevraagde explicitering van de interactie te
realiseren, namelijk de pleitcoalitiebenadering, zoals die is ontwikkeld door
Paul Sabatier en Hank Jenkins-Smith (1993).

2.3.6 Het beleidsvormingsproces: pleitcoalities en interactie

2.3.6.1 Pleitcoalities

Een interactieproces met betrekking tot een bepaald beleidsthema vormt in
de terminologie van de pleitcoalitiebenadering een beleidssubsysteem: “the
set of actors who are involved in dealing with a policy problem” (Sabatier,
1993: 24). Het bestaan van beleidssubsystemen heeft alles te maken met de
toenemende ingewikkeldheid van de maatschappij, de groei van de door de
overheid vervulde rol en het technische karakter van veel problemen. Het
bestaan van vele beleidssubsystemen kan worden gekarakteriseerd als het
product van een doorgaande specialisatie.

De analyse van een beleidssubsysteem correspondeert met de keuze die
Glasbergen (1990:45) eerder heeft beargumenteerd om probleemcomplexen
als analyse-eenheid binnen de beleidsnetwerkbenadering te gebruiken. In
deze studie kan het probleemcomplex worden omschreven als het beleid dat
direct of indirect gericht is op vorm en inhoud van het gebruik van regionale
of minderheidstalen. Een nadere explicitering van dat beleid kan worden
gevonden op het terrein van het onderwijs, de media en het taalgebruik door
de overheid. De analyse begint niet bij de actor of bij meerdere actoren,
maar bij het beleid, om vervolgens via de interactie over dat beleid, of beter
de voorbereiding van dat beleid, de veelheid van vaak wisselende bij het
beleidsproces betrokken actoren en hun interactie op het spoor te komen.22

Om de veelheid aan actoren te structureren, maakt de benadering van
Sabatier en Jenkins-Smith gebruik van het begrip pleitcoalitie. Actoren uit
zowel de eerste als de tweede lijn van het beleidsvormingsproces vormen
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Actoren uit de eerste lijn zijn de ambtenaren, bestuurders en private belanghebbenden die23

direct bij de beleidsvorming zijn betrokken. Zij kunnen in de termen van de kaatssport worden
omschreven als de spelers in het perk. Actoren uit de tweede lijn worden gevormd door onder
meer journalisten en wetenschappers die vooral langs de zijlijn van het beleidsvormingsproces
opereren.
De door Sabatier en Jenkins-Smith geïntroduceerde pleitcoalitie is gebaseerd op het door
Heclo (1978) gebruikte concept van het ‘issue-network’, dat een bepaald type van publieke
en private relaties dekt, bestaande uit een groot aantal actoren, waaronder met name deskundi-
gen. Heclo kwam met het concept als tegenwicht voor de ‘ijzeren driehoek’ als model voor
de betrekkingen tussen overheid en industrie in de Verenigde Staten van de jaren vijftig en
zestig (Van Waarden, 1992:30). Het begrip netwerk doet, evenals het begrip organisatie, aan
een vooraf gedefinieerde structuur denken. In het geval van de pleitcoalitietheorie ligt het ac-
cent echter meer op de interactie binnen, dan op de grenzen van het netwerk.
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een bijzondere vorm van beleidsnetwerken (Sabatier, 1993:23-24).  Deze23

kunnen worden gedefinieerd als sociale systemen waarbinnen actoren
interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen, die enige duurzaamheid
vertonen en gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma’s (Hufen
en Ringeling, 1990:6). Een beleidsnetwerk kan worden gezien als een
karakterisering van alle vormen van relaties tussen overheid en
niet-overheid. In feite gaat het om een min of meer geïnstitutionaliseerd
kanaal voor transacties tussen de publieke en de private sector (Van
Waarden, 1992:31). Deze binnen bepaalde beleidssubsystemen opererende
en over meerdere jaren werkende netwerken, bestaan uit wisselende actoren
die een geheel aan basiswaarden en beleidsdoelen delen en het beleid in de
door hen gewenste richting trachten te ontwikkelen. Dergelijke gedeelde
basiswaarden vormen het fundament en het cement van de pleitcoalitie,
waarvan de leden verder in allerlei nuances met betrekking tot de
nagestreefde doelen, de gevolgde strategie of de ingenomen posities van
elkaar kunnen verschillen. Het door de actoren delen van een geheel aan
basiswaarden is een vereiste, omdat daarzonder interactie en discussie, argu-
mentatie en overreding onmogelijk zijn. In de loop van de tijd onderscheidt
een pleitcoalitie zich doordat de actoren een zekere vorm van gecoördineerd
handelen laten zien (Sabatier, 1993:25).
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Sabatier en Jenkins-Smith (1993a:214) wijzen voor wat betreft het onderscheid tussen over-24

heids- en niet-overheidsactoren, op het feit dat overheidsactoren in het algemeen geen neutrale
positie innemen, maar evenals de niet-overheidsactoren tot een pleitcoalitie behoren. Zij
nemen echter vaak minder extreme posities in dan hun medecoalitieleden die afkomstig zijn
uit specifieke belangengroepen. Verder vragen zij aandacht voor het feit dat de overheid geen
monolitisch apparaat vormt. Op de verschillende niveaus en in verschillende organen en
diensten worden geen uniforme opvattingen gehuldigd. Godfroij (1995:179) wijst eveneens
op het ontbreken van een uniforme grondslag aan het interacteren van de verschillende
actoren. Overheidsactoren onderscheiden zich daarin niet van private actoren, toch kan de
overheid als een bijzondere actor worden gezien. Zo wijst Ringeling (1990:55-70) op de spe-
cifieke positie en rol van de overheid, zoals die onder meer naar voren komt in de traditionele
staatstaak van het handhaven van de openbare orde.
Berveling (1994:17) maakt een onderscheid tussen actoren mèt stemmacht: de beslissers, en
actoren die stemmacht moeten ontberen: belanghebbenden. De laatste categorie wordt verder
onderscheiden naar benoemde en niet-benoemde belanghebbenden. Bij de eerste moet worden
gedacht aan door de overheid ingestelde raden en adviescommissies of organisaties die een
door overheid erkende advies- of inspraakrol vervullen. De tweede groep bestaat uit
organisaties die op eigen titel, dat wil zeggen zonder daartoe door de overheid te zijn ingesteld
of erkend, invloed op de besluitvorming trachten uit te oefenen. Het onderscheid tussen
benoemde en niet-benoemde belanghebbenden doet meer recht aan een werkelijkheid die
onder meer bestaat uit Nederlandse ‘zbo’s’: zelfstandige bestuursorganisaties (Tolsma,
Boekenoogen, Kraan-Jetten, 1995:286-289) of Britse ‘Quango’s’: quasi-non-government-
organizations (Ashford, 1981:39), dan het onderscheid dat Van Waarden (1992:33) maakt
tussen overheids- en private actoren. Van de eerste kan gezegd worden dat deze een integraal
publiek belang vertegenwoordigen, waarbij het om meer gaat dan alleen de voor eigen rol of
positie of één sectoraal aspect van de overheidsbemoeienis gunstige gevolgen van een be-
leidsuitkomst. Voor de private actoren zouden juist de eigen belangen domineren (Koekkoek,
1988:33). Drees (1985:27) geeft een overzicht van de diverse ministeriële belangen, die niet
beperkt zijn tot het bereiken van de directe politieke doelen, maar ook te maken hebben met
idealisme, het veilig stellen van de eigen zetel, de populariteit onder de kiezers, de rust binnen
het eigen departement, een goede relatie met bevriende kamerfracties, etc. Toirkens (1988:15)
maakt een onderscheid in vier hoofdcategorieën van belangen, te weten het algemeen belang,
sectoraal belang, groepsbelang en individueel belang.
In een op structurele aanpassingen gericht beleid is het juist de bedoeling om die regels te25

veranderen.
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Pleitcoalities worden niet alleen gevormd door overheidsinstituties.  Ook24

allerlei private organisaties en belangengroepen, alsmede de
eerdergenoemde actoren uit de tweede lijn van het beleidsvormingsproces,
die een rol spelen in het ontstaan, de verspreiding en de evaluatie van
beleidsideeën, worden tot de pleitcoalitie gerekend (Sabatier, 1993:23).
Interdependentie tussen de actoren binnen een beleidssubsysteem vormt een
kenmerk van ieder beleidsnetwerk. Een dergelijke interdependentie is het
gevolg van twee samenhangende oorzaken. Eén oorzaak is dat actoren een
geheel aan basiswaarden en regels delen. Hiervoor is de vergelijking met de
kaatssport en het cricket gemaakt. Die vergelijking maakt ook duidelijk dat
actoren/spelers bereid moeten zijn om van een minimum aan
gemeenschappelijke regels uit te gaan.  Gemeenschappelijke regels zijn van25
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De communicatie tussen actoren wordt bevorderd doordat een ieder van deels dezelfde in-26

stitutionele omgeving deel uitmaakt. Die omstandigheid leidt tot isomorfie. Met isomorfie
wordt het verschijnsel bedoeld dat organisaties met dezelfde institutionele omgeving ook
dezelfde kenmerken laten zien en bovendien institutionele elementen uit de omgeving in de
eigen institutionele structuur opnemen (Vollmer, 1996:317). 
Heclo en Hanf en Scharpf hebben zich overigens in resp. 1978 en 1977 op het standpunt27

gesteld dat het niet mogelijk is om een besluitvormingscentrum binnen beleidsnetwerken te
lokaliseren (Van Waarden, 1992:31).
Een centrum of kern van beleidssubsysteem behoeft niet te corresponderen met een op28

hiërarchie gebaseerd gezag, maar kan vanuit een horizontaal onderhandelen ontstaan, zoals
Van Waarden (1992:31) opmerkt. Van Waardens opmerking kan onderbouwd worden met het
wijzen op het bestaan van formeel en informeel leiderschap. 
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belang omdat het er binnen een interactieproces om gaat een
gemeenschappelijk belang te ontdekken en daartoe is het nu eenmaal nodig
dat actoren op een adequate wijze met elkaar kunnen communiceren, in die
zin dat dezelfde taal gesproken wordt (Teisman, 1992:56).  Een tweede26

oorzaak is gelegen in het feit dat doelbereiking door actoren positieve en/of
negatieve gevolgen voor andere actoren heeft, hetgeen impliceert dat actoren
moeten samenwerken of onderhandelen om hun eigen doelen te bereiken.
De wederzijdse afhankelijkheid kan dus op zowel gemeenschappelijke als
op conflicterende doelen van de betrokken actoren gebaseerd zijn. Godfroij
(1995: 179-180) spreekt in dat verband over een zowel symbiotische als
concurrerende interdependentie.

Een beleidssubsysteem kent meestal meerdere pleitcoalities die
gekenmerkt worden door het innemen van een specifieke positie op een
breed spectrum van waarden en doelen. Pleitcoalities zijn, zoals alle
netwerken, een vorm van proto-organisaties die gezien kunnen worden als
een tussenvorm tussen formele organisatie en enkeling. Maar dat betekent
niet dat pleitcoalities geen structurering kennen. Zo wijst Heinelt (1993:313)
op het bestaan van een ‘policy community’ of een ‘inner circle’, die het
centrum van een beleidssubsysteem vormt.  In feite is er onder de actoren27

uit de eerste lijn sprake van een actor of meerdere actoren die de kern van de
pleitcoalitie vormen. Een dergelijk centrum of kern is essentieel voor het
ontwikkelen en stabiliseren van bepaald handelen, of, zoals Heinelt
(1993:313) formuleert: “um dominante Situationsdeutungen und
Handlungsorientierungen zu entwickeln und zu stabilisieren.”28

De pleitcoalitiebenadering ziet het overheidsbeleid als een ‘belief system’,
of wel ‘stelsel van opvattingen’. Het gebruik van de term ‘stelsel van opvat-
tingen’ betekent dat het overheidsbeleid gezien kan worden als een geheel
van waardenprioriteiten en aspiraties, alsmede causale aannamen over hoe
deze te realiseren. Sabatier (1993:30) maakt een onderscheid tussen de diepe
(normatieve) kern, de bijna-(beleids)kern en de secundaire aspecten van een
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In plaats van te spreken over kern en secundaire aspecten, heeft Majone (1989:150) het over29

de stabiele kern en de flexibele periferie van een beleid.
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stelsel van opvattingen. De kern bestaat uit fundamentele normatieve en
ontologische axioma’s die de grondslag vormen voor de persoonlijke
‘filosofie’ van actoren. De bijna-beleidskern bestaat uit de fundamentele
strategieën en beleidsposities om de kernopvattingen op een beleidsterrein
of beleidssubsysteem te verwerkelijken. Daarbij kan het gaan om aan een
probleem toegekend gewicht, de juiste gezagsverdeling tussen overheid en
markt en tussen verschillende overheidslagen, of aan verschillende
beleidsinstrumenten toegekende prioriteiten. De bijna-beleidskern is
evenmin eenvoudig te veranderen. Daartoe is een opstapelen van bewijs in
de loop van de tijd en afkomstig uit verschillende bronnen nodig.

Het is overigens de vraag in hoeverre het onderscheid tussen kern en
bijna- kern in het kader van het beleidsonderzoek te handhaven is. Die vraag
valt niet los te zien van de moeilijkheid om inzicht in de persoonlijke
‘filosofie’ van individuele actoren te verkrijgen. Bovendien kan de vraag
naar de zin van een en ander gesteld worden, wanneer actoren een onderdeel
vormen van bredere, en in de loop van de tijd in samenstelling
veranderende, pleitcoalities. De kern is verder moeilijk van de ‘bijna-kern’
te onderscheiden, de eerste wordt immers in de laatste gerealiseerd. Het is
dan ook relevant om, in navolging van bijvoorbeeld Majone (1989:150), het
onderscheid te beperken tot de beleidskern en de secundaire aspecten van
een stelsel van opvattingen.  De beleidskern van een pleitcoalitie komt naar29

voren in de interactie met andere pleitcoalities en bestaat, in het geval van
een taalbeweging uit het etnisch besef, alsmede op grond daarvan
geformuleerde aspiraties. Het gaat om moeilijk te veranderen fundamentele
basiswaarden die pleitcoalities over langere tijd laten werken.

De secundaire aspecten van een stelsel van opvattingen bestaan tenslotte
uit een veelheid van instrumentele besluiten en zoeken naar informatie,
noodzakelijk voor het realiseren van de beleidskern op een bepaald
beleidsterrein. Het onderscheid tussen de beide categorieën manifesteert
zich in de mate van veranderingsresistentie. De kern van een stelsel van
opvattingen, bestaande uit de meest fundamentele waarden, is moeilijk te
veranderen, terwijl de secundaire, instrumentele aspecten heel wat
gemakkelijker aan te passen zijn. De laatste vormen een werkelijkheid,
waarover in principe eenvoudiger overeenstemming valt te bereiken dan
over de kern van het stelsel van opvattingen. In die zin is er sprake van een
rangorde.

De pleitcoalitiebenadering gaat er verder vanuit dat beleidssubsystemen in
het algemeen actoren omvatten die afkomstig zijn uit alle niveaus van
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Sabatier (1993:15) spreekt in dit verband over de ‘Potomac-koorts’: de aanname dat alles wat30

belangrijk is in Washington plaatsvindt. Waar Potomac staat, kan ook Rijn, Theems of Seine
worden ingevuld, waarbij Washington plaats dient te maken voor respectievelijk Bonn, thans
Berlijn, Londen en Parijs. ’s-Gravenhage ligt in dit kader helaas niet aan een rivier, maar de
term ‘Haagse machten’ (Van Putten, 1980) ligt niet minder in het gehoor, dan Potomac-
koorts. 
Ringeling (1990:59-60) spreekt van een economisch dwaalspoor als het gaat om een holis-31

tische benadering van de staat, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het gedrag van de overheid
niet anders is dan het gedrag van andere economische subjecten. De werkelijkheid bestaat
echter uit een pluralistische overheidsorganisatie met daarbinnen strijdige belangen. Naast het
economische dwaalspoor in de benadering van de overheid, signaleert Ringeling (1990:
58-62) ook nog een sociologisch dwaalspoor dat geen rekening houdt met verschillen in inter-
actiepatronen van verschillende soorten organisaties en de specifieke staatsproblematiek; een
politicologisch dwaalspoor dat bestaat uit het inzicht dat de relatie tussen overheid en
samenleving alleen bestaat in termen van macht en invloed; een organisatiekundig dwaalspoor
dat de overheid als organisatie gelijk aan alle andere organisaties ziet en tenslotte een
bedrijfskundig dwaalspoor dat de overheid als een onderneming ziet en de overheids-
organisatie gelijk stelt aan bedrijfsorganisaties.
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bestuur. De achtergrond voor die aanname is dat een analyse op alleen
nationaal niveau, geen recht doet aan juist de betekenis van de subnationale
niveaus, waar zoals in de Verenigde Staten vaak het begin van
beleidsinnovatie te vinden is.  De analyse dient ergo niet uit te gaan van een30

holistische opvatting van de staat, of zich beperken tot alleen het nationale
niveau, maar dient aandacht te hebben voor verschillende niveaus waarop en
waarmee de overheid opereert.  Juist bij het beleid inzake regionale talen is31

het overigens te verwachten dat niet alleen de nationale overheid in beeld
komt, maar ook subnationale en/of lokale overheden als eerste voor
regionale taalbewegingen aan te spreken actor.

Samenvattend leidt het voorgaande tot de ontwikkeling van een
onderzoeksmodel, waarin de doorgaande interactie met betrekking tot het
beleidsonderwerp, zoals die binnen het beleidssubsysteem plaatsvindt,
gestructureerd wordt in min of meer open pleitcoalities, gevormd door
actoren uit zowel de eerste, als de tweede lijn. Deze op de betrokkenheid bij
een bepaald beleidsonderwerp gebaseerde, wisselende, coalities delen een
geheel aan basiswaarden of werkelijkheidsdefinities.

2.3.6.2 De aard van de interactie

Naast aandacht voor de structurering van de aan het beleidsproces deel-
nemende actoren, dient nader op de aard van de interactie worden ingegaan.
Daarzonder zou de vraag blijven liggen welke interactie de kans op een suc-
cesvolle beleidsvorming verhoogt.
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De definitie van Sabatier legt de nadruk op ervaringen, maar daarnaast kan er ook sprake van32

nieuwe informatie zijn. Hall (1993:278) noemt zowel opgedane ervaringen, als nieuwe
informatie, een reden om doeleinden of technieken van beleid bij te stellen. Hij wijst er verder
op dat zodra beleidsverandering het resultaat van een dergelijk proces is, er van leren kan
worden gesproken.
Jenkins-Smith en Sabatier (1993:42-44) leggen het accent op individuele leerprocessen van33

de deelnemende actoren en gaan niet op het onderscheid tussen individuele leerprocessen en
organisatieleren in. Dat onderscheid wordt meestal gehanteerd om de vraag aan de orde te
stellen op welke wijze organisaties erin slagen om vanuit het individuele leren van de leden
van een organisatie tot ‘eigen’ leerprocessen te geraken. Voor een overzicht van deze
problematiek, kan verwezen worden naar Vollmer (1996:315-343). ‘De lerende overheid’
werd door ’t Hart, Hufen en Van Duin (1988:83-102) een modieuze metafoor genoemd, die
aandacht vraagt voor paradoxale elementen in het functioneren van publieke organisaties. Zij
wijzen erop dat de leermetafoor tot een kijken naar zowel de uitkomsten van het leerproces
uitnodigt, als naar de adaptieve kant van leerprocessen (’t Hart, Hufen, Van Duin, 1988:85).
Instrumentele rationaliteit is in de praktijk altijd beperkt, omdat een volledige rationaliteit,34

bepaald door onderzoek, kennis en weten, uitgesloten is. Deze instrumentele rationaliteit vindt
zijn basis in de werking van allerlei regels die de sociale interactie ordenen, informatie
verschaffen over de vraag hoe anderen naar verwachting zullen handelen en herkend worden
door de leden van de betreffende groep (Knight, 1992:54). 
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Voor een nadere beschrijving van de aard van de interactie kan worden
aangesloten bij het in de pleitcoalitiebenadering gebruikte concept van het
‘beleidsgericht leren’. Onder beleidsgericht leren kunnen de “relatively
enduring alterations of thought or behavioral intentions that result from
experience and are concerned with the attainment (or revision) of policy
objectives” (Sabatier, 1993:19) worden begrepen.  Beleidsgericht leren32

staat voor de processen waarmee een organisatie of een coalitie van actoren,
er wel of niet in slaagt om onder wisselende interne en externe
omstandigheden de gewenste doelen te bereiken.  Beleidsgericht leren is33

het resultaat van het ‘discours’, waarin actoren beleidsproblemen nieuw
definiëren en waarderen en daarmee tot oplossingen voor een
probleemcomplex komen (Singer, 1993:165). De interactie wordt
gekenmerkt door argumenteren en overreden (Majone, 1989: 29). Een
beleidsgericht leren is instrumenteel, dat wil zeggen gericht op het bereiken
van doelen.  Actoren vergroten hun kennis van de factoren die het34

beleidsproces beïnvloeden. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende
beleidsinstrumenten. Ontevredenheid over de werking van bepaalde
instrumenten in termen van beleidsuitkomsten, zal tot een aanpassing van de
gevolgde strategieën leiden. Nieuwe middelen worden ingezet, andere
wegen worden ingeslagen en doelen worden in de loop van een
beleidsproces bijgesteld. Actoren proberen de wereld beter te begrijpen om
daarmee hun doelen beter te kunnen bereiken. Zij zullen zich verzetten tegen
informatie die suggereert dat hun basiswaarden niet deugen of irreëel zijn en
juist gebruik maken van informatie die het eigen denken ondersteunt en
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Het resultaat kan ook een uitblijven van veranderingen inhouden. Er is in dat geval geen35

sprake van beleidsgericht leren en ongewijzigd beleid is het gevolg (Singer, 1993:162).
Bovendien kunnen de veranderingen anders uitpakken dan actoren voor ogen hadden. Iedere
actor heeft een bepaald doel, maar het resultaat van de interactie tussen actoren kan als
zodanig door niemand gewenst zijn (De Beus, 1994:247).
Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de voorzitter van de Centrale Examencommisie36

Vaststelling Opgaven inzake de kosten van het examen Fries in het voortgezet onderwijs
(Leeuwarder Courant, Examenbijlage, 18 juni 1997). In dezelfde krant corrigeert de voorzitter
van de sectie Fries van de Vereniging van Leraren in Levende Talen de eerdere negatieve
berichtgeving van de Leeuwarder Courant met betrekking tot de aantallen
eindexamenkandidaten Fries in 1997.
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versterkt of dat van de tegenpartij bekritiseert (Sabatier, 1993:19). Het
resultaat van het beleidsgericht leren kan worden omschreven als
veranderingen in de opvattingen van samenwerkende actoren of het bredere
beleidssubsysteem.  Daarbij kan een nader onderscheid worden gemaakt in:35

A. Een toenemen van het begrip voor de status van doelen en andere varia-
belen die als relevant worden beschouwd. Daarbij is met name de
toetsing van de status van doelen en waarden uit de kern van het stelsel
van opvattingen van belang, om na te gaan of zij beneden een nog te
accepteren niveau terecht komen, hetgeen een tekort in werking
aantoont. Wanneer bijvoorbeeld het bestaan van tweetalig onderwijs als
kernwaarde voor een taalminderheid gezien kan worden, zullen de leden
van die minderheid kritisch kijken naar de te formuleren kerndoelen
voor dat onderwijs (Meestringa, 1997:2-6). Zij die de beheersing van de
kosten van het onderwijs nastreven, zullen daarentegen de financiële
consequenties van het onderwijs in een regionale taal willen weten.36

B. Het verbeteren van het eigen begrip met betrekking tot logische en
causale verbindingen binnen een stelsel van opvattingen. Daarbij gaat
het vooral om een verbeteren van de methoden ter bereiking van centrale
waarden. Zo kan vastgesteld worden dat de aanvankelijke euforie over
de wettelijke invoering van het Fries in het onderwijs in 1980, al snel na
de invoering heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling over de marginale
positie van het Fries in het onderwijs. In samenhang daarmee is een
nadere oriëntatie op de kwaliteit van de leermiddelen, de gang van zaken
met betrekking tot de leerplanontwikkeling, de ontbrekende periodieke
evaluatie, de taalbeheersing van de leerkrachten of de houding en
motivatie van de leerkrachten ten aanzien van het Fries op gang
gekomen (De Jong en Riemersma, 1994:28-47).

C. Het identificeren van en reageren op de uitdagingen van het eigen stelsel
van opvattingen. Gebeurtenissen buiten het betreffende beleidssubsys-
teem, het verlies van politieke hulpbronnen, de activiteiten van tegen-
standers, of een veelheid van andere factoren, kunnen de pleitbezorgers
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Singer (1993:161) haalt het voorbeeld aan van het Keynesiaanse denken dat de kern van het37

stelsel van economische opvattingen van vele actoren in de naoorlogse tijd vormde. Politici
en beleidsmakers in vele Westerse landen hadden die kern gemeenschappelijk, maar in de
secundaire aspecten van het stelsel van opvattingen: de gevolgde macro-economische
strategieën en de verschillende procedurele regels, waren juist grote verschillen waar-
neembaar. 
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dwingen hun waardenoriëntaties aan te passen, door elementen van de
waardenvoorstellingen van de opponenten over te nemen. Er zal
overigens getracht worden om de veranderingen tot de secundaire
elementen van het stelsel van opvattingen te beperken en daarmee de
kern intact te laten. In die zin valt ook de in 1970 in Fryslân nagestreefde
koppeling tussen Friese televisie-ambities en de Nederlandse Omroep
Stichting, te begrijpen, evenals het provinciaal initiatief tot het oprichten
en vervolgens weer opheffen van een speciale rechtspersoon ter
verkrijging van televisierechten in de jaren 1987-1991 (Hemminga,
1997:38-43).

Beleidsgericht leren is een doorgaand proces van zoeken en aanvaarding dat
wordt gegenereerd door de wens om de kern van het nagestreefde beleid te
realiseren. De meeste verandering als resultaat van het leren, wordt, zoals
hiervoor reeds werd aangegeven, gerealiseerd in de secundaire elementen
van een stelsel van opvattingen of een beleid. Dit heeft te maken met het feit
dat de kern van beleid of een stelsel van opvattingen in de eerste plaats uit
normatieve aspecten bestaat die niet of nauwelijks voor empirische evidentie
vatbaar zijn, terwijl de secundaire aspecten dat juist wel zijn (Sabatier en
Jenkins- Smith, 1993:44).37

Die actoren die hun rol het beste spelen, die anderen weten te overtuigen,
die supporters weten te mobiliseren of besluiten mee te gaan in de
argumentatie van een ander, die intermediairs bij hun handelen weten te
betrekken, die facilitators aantrekken of die aanpassers weten te overtuigen,
zullen in het beleidsvormingsproces aan het langste eind trekken.

Jenkins-Smith en Sabatier (1993:48) laten de kans op beleidsgericht leren
en daarmee de kans op een succesvolle beleidsvorming van drie variabelen
afhangen. Deze variabelen kunnen worden omschreven als:
1. het niveau van de tegenstellingen tussen de betrokken pleitcoalities,
2. de analytische hanteerbaarheid van het betrokken beleidsonderwerp,
3. alsmede de aanwezigheid van een professioneel forum.
Daar kan nog een vierde variabele aan worden toegevoegd, namelijk:
4. de continuïteit van de interactie.
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The New York Times, 10 juni 1998. Cummins (1987:306-310) heeft al eerder gewezen op de38

effecten van ‘poorly designed’ onderzoek, alsmede het onjuiste gebruik van theoretische
aannamen, die het debat over de voors en tegens van tweetalig onderwijs in de Verenigde
Staten hebben gedomineerd.
Deze taalsociologische gegevens werden gepubliceerd in: L. Pietersen, De Friezen en hun39

taal, Drachten, 1969. De relevantie van het later door de Fryske Akademy uitgevoerde,
taalsociologische onderzoek in Fryslân bestaat onder meer uit de analytische hanteerbaarheid
van de Friese taalkwestie.
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Ad. 1 Het niveau van de tegenstellingen tussen pleitcoalities weerspiegelt de
mate waarin de fundamentele waarden van de elkaar beconcurrerende coali-
ties onverenigbaar met elkaar zijn. Conflicten en confrontaties ontstaan over
wat Henkins-Smith en Sabatier (1993:49) “analytical claims” noemen.
Dergelijke aanspraken bedreigen direct of indirect de kernwaarden. In een
situatie waarbij de kern van het stelsel van opvattingen wordt bedreigd en de
inzet van een ieder hoog is, wordt leren door actoren moeilijk.
Onderzoeksresultaten dienen er in een dergelijke situatie nog alleen toe om
de eigen zaak te versterken. Gaat het daarentegen om een gematigder vorm
van wederzijdse confrontatie, dan valt te verwachten dat de actoren een
zekere flexibiliteit en daarmee bereidheid tot beleidsgericht leren ten toon
zullen spreiden.
Ad. 2 De analytische hanteerbaarheid van een beleidsissue hangt mede af
van de beschikbaarheid van door alle actoren aanvaarde cijfers, begrippen
en theorieën. Daar waar dergelijke gemeenschappelijke grondslagen voor de
interactie ontbreken, neemt de kans op beleidsgericht leren af. Die constate-
ring kan onder meer geïllustreerd worden met de gang van zaken rond zowel
de in de jaren zestig plaatsvindende introductie, als de in 1998 bij plebisciet
besloten afschaffing van het tweetalig onderwijs in Californië, waar in beide
gevallen betrouwbaar onderzoek met betrekking tot de effecten van
tweetalig onderwijs heeft ontbroken.  Daar tegenover is het in 196938

verschijnen van taalsociologische gegevens over het gebruik van de Friese
taal, voor velen in het Haagse centrum van de beleidsvorming een
‘eye-opener’ geweest, die het denken van Haagse machten over het beleid
met betrekking tot het Fries heeft doen veranderen (Van Rijn en Sieben,
1991:131).39

De analytische hanteerbaarheid kan verder worden bevorderd door de toe-
gang tot de discussie en de verdere interactie te reguleren, met als gevolg dat
de deelnemers in ieder geval dezelfde ‘taal’ spreken en van dezelfde
premissen en data of stelsel van opvattingen uitgaan. In dat geval is echter
geen sprake meer van een open systeem van beleidsvorming.
Ad. 3 Het beleidsgericht leren zal ook worden bevorderd wanneer er sprake
is van een forum dat voldoende prestige heeft om professionals uit de
verschillende coalities te laten deelnemen. Hetzelfde geldt wanneer
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De Goede (1999:23) wijst erop dat Nederlandse onderzoekers als Aquina, Bekke, De Beus,40

Lehning, Hoogerwerf en ’t Hart allen op het belang van de tijdsfactor in het onderzoek naar
beleidsvorming hebben gewezen. 
Tien jaar is tegenwoordig bovendien een vrij lange periode in relatie tot de ‘omloopsnelheid’41

van problemen, politieke cycli in de Westerse landen en de mobiliteit onder bestuurders en
ambtenaren, alsmede de snelheid waarmee veranderingen in de organisatie van zowel de
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professionele normen het interactieproces domineren (Jenkins-Smith en
Sabatier, 1993:54). Het is overigens de vraag in hoeverre van een dergelijke
situatie sprake is op het terrein van het taalbeleid in het algemeen en dat
inzake de regionale of minderheidstalen in het bijzonder. Net als in het
bredere domein van het cultuurbeleid lijken eerder andere overwegingen een
rol te spelen, dan cijfers of wetenschappelijke expertise. De empirie laat
overigens ook zien dat de aanwezigheid van professionals en de dominantie
van professionele normen geen garantie met betrekking tot het
beleidsgerichte leren inhouden. De kernen van stelsels van opvattingen
kunnen ervoor zorgen dat actoren niet nader tot elkaar kunnen komen.
Ad. 4 Doorgaande interactie is voor het beleidsgericht leren noodzakelijk.
Daarzonder wordt het beleidsproces immers afgebroken en vervalt de nood-
zaak en mogelijkheid tot een beleidsgericht leren. In zo’n situatie zijn de
verschillen en strijdigheden in waarden en doelstellingen te groot om
enigerlei vorm van samenwerking te realiseren, respectievelijk te
continueren. Sabatier (1993:16) spreekt zich voor het bestuderen van
beleidsvormingsprocessen uit die zich over een decennium of nog langer
uitstrekken.  Daarvoor kunnen verschillende redenen worden aangevoerd.40

Zo staan voor de korte termijn allerlei beperkende omstandigheden, zoals
die gevormd worden door de stand van de technologie, financiële bronnen of
bestuurlijke capaciteiten vast, maar op de lange termijn kunnen technische
hindernissen worden overwonnen, wetten aangepast en financiële bronnen
worden verkregen (Majone, 1993:108). Ook de gevolgen van allerlei
beleidsmaatregelen worden vaak eerst na langere tijd zichtbaar. Op de
langere termijn kan er zelfs van een geheel ander beeld sprake zijn dan op de
korte termijn. Ambitieus beleid dat na verloop van enkele jaren als mislukt
beschouwd wordt, kan na langere tijd een gunstiger uitvallende waardering
krijgen en omgekeerd kunnen aanvangssuccessen in de loop van de tijd
geheel verdampen (Sabatier, 1993:16).

Aandacht voor de historische bedding waarin beleidsprocessen zich
afspelen is dus nodig, zonder dat a priori van een onder- of bovengrens voor
het te hanteren tijdsperspectief sprake behoeft te zijn. Het is immers de
vraag of, zoals Sabatier doet, de ondergrens voor beleidsonderzoek bij meer
dan tien jaar vergende beleidsprocessen gelegd dient te worden. Daartoe
ontbreekt een overtuigende onderbouwing.  Beleidsprocessen worden41
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overheid als daarbuiten plaatsvinden. Het effect van de mate en snelheid van personele
mobiliteit en organisatieveranderingen op de duur van de beleidsvorming is een nadere studie
waard.
Overigens geniet vooral de (lange) tijd die beleidsvormingsprocessen nemen, belangstelling42

vanuit de Nederlandse beleidswetenschappelijke hoek, zoals blijkt uit proefschriften over
respectievelijk het rijksbeleid inzake industriële innovatie 1945-1984 (Van Dijk, 1986:7), de
traagheid waarmee de kloof tussen praktijk en wetgeving gedicht wordt (Outshoorn, 1986:14),
de traagheid waarmee de universitaire herstructurering in de periode 1963-1981 werd
gerealiseerd (Foppen, 1989:17), het tussen 1960 en 1985 gevoerde beleid inzake de
ziekenhuisbouw in Nederland (Baakman, 1990:11) en de lange duur van de beleidsvorming
bij de rijksoverheid (Koppenjan, 1993:9). Een dergelijke rij geeft aanleiding tot de conclusie
dat het verrassender is wanneer een beleidsvormingsproces kort duurt, dan wanneer een
beleidsvormingsproces lang duurt. Teisman (1995a:149) merkt in dit verband op: “Traagheid,
inertie en de hoge kosten van het bereiken van consensus bepalen het beeld.”
Dat een beleidsvormingsproces lang duurt betekent niet dat de aandacht van de betrokken
actoren in de loop van een dergelijk proces niet fluctueert. Perioden van bijzondere activiteit
kunnen worden gevolgd door perioden waarin amper van besluitvorming sprake is, terwijl
actoren elkaar kunnen afwisselen (Ten Heuvelhoff en De Bruijn, 1995:167-168).
De aandacht van de Nederlandse bestuurskunde is niet exclusief op langdurende beleidspro-
cessen gericht. Zo heeft bijvoorbeeld Hupe (1992) het in de jaren 1981-1982 tot stand
gekomen Werkgelegenheidsplan van minister Den Uyl geanalyseerd.
Tjerkstra en Riemersma (1997:7) spreken over de verbeterde positie van het Fries als resultaat43

van “berette aksjes fan organisaasjes en yndividuen dy’t gjin lichten diene”, waarmee enerzijds
het accent op de Friese pleitcoalitie wordt gelegd en anderzijds impliciet de duur van het
proces wordt aangegeven. Even later spreken dezelfde auteurs over “al dy ynset fan oerheden,
organisaasjes, skoallen en yndividuele minsken.” 
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overigens vaak door een noodzakelijke ‘lange adem’ gekenmerkt.  Dat42

geldt niet in de laatste plaats ook voor beleidsvormingsprocessen op het
terrein van de regionale talen, zoals in het geval van het Fries in Nederland
wordt geïllustreerd door het totstandbrengen van een universitaire leerstoel
Fries taal (Feitsma, 1986 : 12-19), de realisatie van het Fries in het officiëleb

verkeer (Van Rijn, Sieben, 1991:79-112; Van Dijk, 1982:15-68), het gebruik
van het Fries in het onderwijs (Van Rijn, Sieben, 1991:113-136), de
realisatie van regionale publieke Friese televisie (Hemminga, 1997:38-44)
en de verschillende wetgeving met betrekking tot het Fries in Nederland
(Hemminga, 1998:42-43).43

In theoretische zin vormt de doorgaande interactie of dubbelinteract de mi-
nimale basiseenheid voor onderzoek. Interactie behoeft niet tot twee actoren
beperkt te zijn. Een beperken van de dubbelinteract tot twee actoren zou tot
slechts circulaire processen met steeds meer van hetzelfde leiden, ware het
niet zo dat een actor altijd in meerdere interactieprocessen is betrokken. In
patronen van doorgaande interactie is elke actor voortdurend bij een
veelvoud van sociale contexten betrokken. De daar opgedane ervaringen,
ontwikkelde strategieën en interactieregels worden in het betrokken
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In die zin kan Lindbloms begrip ‘incrementeel’ gehanteerd worden, in de betekenis van mar-44

ginale veranderingen. Lindbloms incrementalisme betreft zowel de wederzijdse aanpassing
van doelen en middelen, de verbeterende gerichtheid in analyse van gegevens en doelkeuze,
het actief met elkaar in verband brengen van waarden en feiten, het ontwerpen van slechts een
beperkt aantal beleidsalternatieven, als tenslotte het stapsgewijs en sociaal gefragmenteerd
plaatsvinden van de beleidsvorming (Van de Graaf en Hoppe, 1992:241- 243).
Op die regel komen de nodige uitzonderingen voor. Zo kan worden gewezen op de Ameri-45

kaanse besluitvorming inzake het ruimtevaartbeleid, de Amerikaanse Tax Reform Act van
1986, of de Nederlandse besluitvorming met betrekking tot de Deltawerken. Deze drie
voorbeelden van vergaande besluitvorming zouden via een incrementeel aanpassen van
bestaand beleid, waarschijnlijk niet tot stand zijn gebracht (Toirkens, 1988:27).
De reden dat het beleid steeds meer zijn eigen oorzaak vormt, is te vinden in wat Majone46

(1989:159) de ecologie van beleid noemt: de omvang van beleid neemt steeds meer toe, maar
de ruimte daartoe wordt geringer. Het gevolg daarvan is een toenemende complexiteit, waarbij
maatregelen in de ene ruimte ook gevolgen hebben voor of raakvlakken hebben met andere
ruimten. In deze zin kan er zelfs van een congestie van beleid worden gesproken, waarvoor
vervolgens weer nieuw (deregulerend) beleid noodzakelijk is. Voor nieuw te ontwikkelen
beleid vormt deze beleidsecologie één van de te nemen barrières. 
Feick (1992:261) spreekt over de beleidsinhoud als een quasi-afhankelijke variabele, omdat47

voorafgaand beleid als oorzakelijke conditie voor het daarop volgend beleid kan worden
gezien, evenals voorafgaand beleid van invloed is op de overige onafhankelijke variabelen.
Daarmee wordt afstand genomen van de gedachte of zou de aanname van rationeel eigen-
belang historische kennis in de politieke wetenschappen overbodig maken (Ashford, 1992:27)
en aangesloten bij wat Koopmans (1968:10) in zijn onderzoek naar het totstandkomen van de
rijksbegroting het gecumuleerde verleden heeft genoemd, of wat North (1990:100) pad-
afhankelijkheid van instituties heeft genoemd. Methodisch is het echter juister het product van
de beleidsvorming duidelijk af te bakenen en als afhankelijke variabele te zien. Voorafgaand
en buiten de afbakening vallend beleid vormt vervolgens een onafhankelijke variabele. De
term ‘quasi’ levert alleen maar een onnodige verwarring op.
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beleidssubsysteem ingebracht. Die zogenaamde multipele inclusie van
actoren vormt een belangrijke bron voor verandering (Termeer, 1993:36).

Aandacht voor de interactie die aan het beleid ten grondslag ligt, betekent
niet dat aan het voorafgaande beleid voorbij kan worden gegaan. Veel beleid
bouwt voort op eerder beleid – “policies determine politics” (Lowi, 1972:
299) – en dat houdt expliciete aandacht voor het resultaat van eerdere
beleidsvorming in. Een groot deel van de beleidsvorming richt zich nu
eenmaal op de aanpassing en verandering van bestaand beleid. Slechts
zelden zal er sprake zijn van geheel nieuw beleid.  Die benadering sluit aan44

bij de gedachte dat beleid meer een vorm van tuinieren is, dan van
ingenieurskunst, meer een zaak van verzamelen, dan van jagen (March en
Olsen, 1989:94).  Bovendien is beleid naast basis voor beleid, ook de45

oorzaak van nieuw beleid (Majone, 1989: 159).46

Beleid kan daarmee als een onafhankelijke variabele voor volgend beleid
worden beschouwd.  Wil beleid begrepen worden dan is het noodzakelijk47

aandacht te schenken aan de geschiedenis die aan dat beleid vooraf gaat,
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Onder meer Roessingh (1991:182-183) wijst op het belang van de internationale context voor48

de institutionalisering van etnische verschillen.
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evenals de beleidstraditie waarin actueel beleid wordt ontwikkeld. In andere
woorden: ‘history matters’. Zo is de ontwikkeling van het beleid inzake de
regionale omroep in Nederland, zoals die eerst na de Tweede Wereldoorlog
gestalte heeft gekregen, niet los te zien van het omroepbeleid zoals dat reeds
voor 1940 tot stand kwam. En wanneer het beleid met betrekking tot de
plaats van het Fries in het onderwijs na de Tweede Wereldoorlog aan een
beschouwing wordt onderworpen, kan dat niet zonder terug te gaan naar de
eerste beleidsvorming op dat terrein van voor 1940.

Bestaand beleid is overigens niet beperkt tot het door het betrokken be-
leidssubsysteem eerder geproduceerde beleid, maar kan ook het beleid van
andere beleidssubsystemen betreffen. Daartoe kan ook de groeiende inter-
nationale context gerekend worden. Daarbij gaat het met name om de
werking van met publieke autoriteit en bijzondere bevoegdheden belaste
internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Europese Unie of de
Raad van Europa.  Zo vormt het in 1992 door de Raad van Europa48

aanvaarde Europese Handvest voor Regionale of Minderheidstalen een
belangrijke prikkel tot nieuw of voortgezet beleid binnen het nationale
beleidssubsysteem (Hemminga, 1998:43).

Voor het onderzoeksmodel betekent het voorgaande dat het aan de
beleidsvorming ten grondslag liggende interactieproces gezien moet worden
als een proces van ‘beleidsgericht leren’. De kans op beleidsgericht leren
door actoren en daarmee op het bereiken van gestelde doelen, hangt af van
het niveau van de tegenstellingen tussen de actoren, de analytische
hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp, de aanwezigheid van een
professioneel forum en de continuïteit van een beleidsproces. Voor het
begrijpen van de beleidsvorming kan bovendien niet aan het bestaande
beleid en de regels van het spel, die zowel feitelijk als rechtens de
beleidsvorming en de toegang daartoe structureren, worden voorbij gegaan.

2.3.6.3 Contextuele aspecten van de beleidsvorming

Naast de analyse van cultuur en structuur van de aan de beleidsvorming ten
grondslag liggende interactie, dient het rondenmodel uitgebreid te worden
met aandacht voor de op de beleidsvorming inwerkende externe factoren.

Sabatier (1993:22-23) spreekt over de op de beleidsvorming inwerkende
externe factoren als systeemkenmerken, waarbij hij een onderscheid maakt
tussen de meer dynamische en de relatief stabiele systeemkenmerken. Dat
onderscheid vraagt aandacht voor de mate van verandering die met tijdsduur
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In Nederland heeft het afscheid van een jarenlange confessionele inbreng in de regerings-49

politiek en daarmee de komst van een ‘paars’ kabinet, gevormd door socialisten en
(neo)liberalen, in 1994 een nieuw economisch beleid mogelijk gemaakt, met zijn accent op
marktwerking, 24-uurs economie en geliberaliseerde winkelsluiting. En om nog een andere
illustratie te geven van het belang van kabinetswisselingen: de komst van het kabinet-Den Uyl
in 1973 markeert de doorbraak van het Nederlandse welzijnsbeleid een jaar later (Van Doorn,
1990:303). Hierna laat de casus van het Noordfries nog de relevantie zien van de in 1988
plaatsgevonden kleurwisseling van de regering van Sleeswijk-Holstein.
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verbonden is. Feitelijk kan er ook gesproken worden over korte en lange ter-
mijn-variabelen (Windhoff-Héritier, 1993:151). Conjuncturele economische
ontwikkelingen zijn een voorbeeld van een korte termijn-factor, terwijl het
niveau van de economische ontwikkeling van een land tot de lange termijn-
kenmerken kan worden gerekend. Internationale politieke crises of techno-
logische vernieuwingen vormen eveneens korte termijn-variabelen. Korte
termijn-variabelen zijn verkiezingsuitslagen, partijenwisselingen binnen een
regering of een crisis in de nationale economie (Windhoff-Héritier, 1993:
151-152).

Wijzigingen in de hiervoor onderscheiden kern van het overheidsbeleid
vragen om aan het subsysteem externe dynamische veranderingen. Zoals
hiervoor mede op grond van de bevindingen van Kitschelt (1983:34-50)
werd aangenomen, doen met name in tijden van stabiliteit en continuïteit
externe dynamische veranderingen hun invloed gelden. Dat geldt nog meer
wanneer het om een beleidsonderwerp gaat met een relatief gering politiek
gewicht of om actoren met geringe stemmacht. Zulke veranderingen
bewerkstelligen in de woorden van Kingdon (1984:174) het openen van een
‘policy window’ en stimuleren daarmee de kans op verandering. De werking
van dynamische veranderingen kunnen aan de kant van pleitcoalities die
normaliter de grootste onderhandelingsmacht hebben, voor een toegenomen,
korter of langer durende, sensibiliteit voor door derden gestelde eisen
zorgen. En wanneer de coalitie met de geringste onderhandelingsmacht daar
vervolgens, beleidsgeoriënteerd lerend, gebruik van weet te maken, zal zij
de uitkomst van het beleid in haar voordeel weten te beslechten. Dat juist
externe veranderingen voor de beleidsvorming van belang kunnen zijn,
wordt onder meer bevestigd door Mawhinney (1993:77) in haar onderzoek
naar het Canadese beleid inzake Franstalig onderwijs. Zondag (1982:86)
wijst op de relevantie van ‘external change agents’ als het gaat om de
ontwikkeling van het tweetalig onderwijs in Fryslân. Het zijn vaak
kabinetswisselingen die een geopend ‘policy window’ bieden.49

Bij de relatief stabiele systeemkenmerken gaat het om parameters die over
meerdere decennia onveranderd blijven. Daartoe kunnen onder meer de cul-
turele en economische context van de beleidsvorming gerekend worden.
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Soeters (1999:D22) vraagt zich af of de gegevens van Hofstede die uit het einde van de jaren50

zeventig dateren, nog voor de huidige tijd opgaan. Zijn antwoord luidt dat Hofstede’s typering
van de Nederlandse cultuur nog altijd, mede gezien de uitkomsten van later onderzoek, actueel
lijkt te zijn. 
Onder onzekerheidsvermijding verstaat Hofstede (1991:144) de mate waarin de leden van een51

cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Dit gevoel wordt onder
meer uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele
of informele regels.
De Ruyter van Steveninck (1998:749) refereert aan het feit dat de verschillen tussen de vier52

belangrijkste Europese mogendheden in het begin van de twintigste eeuw als volgt werden
omschreven. In Groot-Brittannië was alles toegestaan, behalve dat wat verboden was. In
Rusland was alles verboden, behalve dat wat toegestaan was. In Frankrijk was alles toe-
gestaan, ook dat wat verboden was. En in Duitsland was alles verboden, zelfs als het toege-
staan was.
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Met betrekking tot de culturele context van de beleidsvorming kan bij
Hofstede (1991:14) worden aangesloten, die, in aansluiting op het door
Bourdieu (1980:88-89) gehanteerde begrip habitus, cultuur als een
collectieve mentale programmering ziet.  Deze culturele programmering50

dient als basis voor praktijken en beelden en zorgt voor een onderscheid
tussen groepen mensen. In die benadering kunnen tenminste vier dimensies
worden onderscheiden: maatschappelijke ongelijkheid, waaronder de
houding tegenover gezag; de verhouding tussen individu en groep; de
gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen en de wijze waarop met
onzekerheid wordt omgegaan. Deze vier dimensies zijn later nog aangevuld
met het op de korte termijn gericht zijn, tegenover een op de lange termijn
gericht zijn (Hofstede, 1991:26-27). Scoren Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk in Hofstede’s onderzoek even hoog op de dimensies
machtsafstand en masculiniteit en feminiteit, op de dimensie individualisme
scoren de Britten aanzienlijk hoger dan de inwoners van Duitsland. Het
grootste verschil tussen de beide landen is echter te vinden op de dimensie
van de onzekerheidsvermijding (Hofstede, 1991:141).  Van de landen waar51

een Germaanse taal wordt gesproken, hebben Oostenrijkers en Duitsers een
aanzienlijk grotere behoefte aan zekerheid dan inwoners van Zweden,
Denemarken en Groot-Bri t tanië ,  die  ju is t  laag op de
onzekerheidsvermijdingsindex scoren (Hofstede, 1991:145). Die
constatering brengt Hofstede (1991: 149) tot de notie dat mensen in landen
die hoog op de betreffende index scoren, naar een structuur in hun
organisaties, instituties en relaties streven die maakt dat gebeurtenissen
ondubbelzinnig en voorspelbaar worden. In die landen zijn wetten
nauwkeuriger geformuleerd dan in landen met een zwakke
onzekerheidsvermijding.  Hofstede (1991:161) wijst erop dat Duitsland52

zelfs wetten heeft voor het geval dat alle andere wetten niet langer kunnen
worden gehandhaafd, terwijl Groot-Brittanië niet eens een geschreven
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Een ander voorbeeld dat Hofstede (1991:161) in dit verband geeft, is dat in Duitsland de53

relaties tussen werkgevers en werknemers tot in detail geregeld zijn, terwijl het in het
Verenigd Koninkrijk niet gelukt is om de rechten en plichten van vakbonden bij wet vast te
leggen. Overigens kennen meer landen dan alleen Duitsland staatsnoodrecht. Daartoe behoort
ook, anders dan Hofstede denkt, Nederland. Zie bijvoorbeeld Burkens (1988:140).
De ondertussen niet meer algemeen aanvaarde Sapir-Whorf-hypothese gaat er vanuit dat de54

conceptualisering van de wereld in haar geheel gezien kan worden als een functie van de taal
van een gemeenschap, terwijl de cultuur van een taalgemeenschap de taal bepaalt of
beïnvloedt. Die benadering betekent dat de gedachten van mensen bepaald worden door de
betrokken taal aangereikte categorieën. Dat houdt in dat mensen die verschillende talen
spreken, noodzakelijkerwijs ook verschillende visies op de wereld hebben. Noam Chomsky
heeft in deze eeuw de taaldeterminisme-hypothese echter fundamenteel bekritiseerd, daarin
later gevolgd door Steven Pinker (1994:22-59). Anders dan Edward Sapir en Benjamin Lee
Whorf zien zij de taal niet als bepalend voor het denken, maar als een evolutionaire aanpassing
die bedoeld is om informatie te kunnen overdragen. Zo voltrekt, volgens de cognitief-
psychologische theorie van Piaget, de cognitieve ontwikkeling van het kind zich grotendeels
onafhankelijk van de taalontwikkeling en de cognitieve vaardigheden die voor mentale acti-
viteiten onmisbaar zijn, worden door alle kinderen verworven (Appel, Hubers, Meijer, 1989:
145).
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Grondwet kent.  Het is de vraag of de constateringen van Hofstede met53

betrekking tot de omvang van de wet- en regelgeving, ook terug te vinden
zijn op het terrein van de regionale talen. In dat geval mag worden
aangenomen dat de wet- en regelgeving inzake het Noordfries en het
Sorbisch, die inzake het Fries in Nederland ver overstijgt.

Hofstede (1991:264) gaat ook op de relatie tussen cultuur en taal in. Hij
wijst erop dat de verbondenheid tussen cultuur en taal niet betekent dat de-
zelfde taal ook dezelfde cultuur betekent. Omgekeerd betekent een andere
taal nog niet andere culturele waarden. Zo bleken de scores in Vlaanderen
en Wallonië op de vier hiervoor genoemde dimensies, anders dan de Sapir-
Whorf- hypothese met betrekking tot de relatie tussen taal en cultuur zou
doen verwachten, vrijwel gelijk.  In beide gevallen is er sprake van een54

sterke overeenkomst met de scores zoals die in Frankrijk werden behaald,
terwijl het verschil met Nederland juist groot is. De Zwitserse casus laat
daarentegen juist een beeld zien, waarbij het Duits sprekende deel scoort
zoals Duitsland en het Frans sprekende deel overeenkomt met die in
Frankrijk. Hofstede zoekt de verklaring daarvoor in de verschillende sociale
geschiedenis van de twee staten. In België viel de taalgrens samen met die
van sociale klassen, terwijl de Zwitserse taalgrenzen met de bestuurlijke
indeling samenvallen.

Het tweede aspect van de aan een beleidssubsysteem, min of meer
stabiele, contextuele variabelen, bestaat uit de economische context. Het is
onomstreden dat de economie van invloed is op het politieke leven van een
staat. Dat geldt zowel in het geval van welvarende omstandigheden, als
wanneer van het tegendeel sprake is. Het Bruto Nationaal Product is de
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De regionale verschillen in Nederland zijn in de loop van de afgelopen jaren duidelijk geringer55

geworden. Van een scherp afgetekende centrum-periferie-verhouding kan in Nederland
eigenlijk niet meer worden gesproken (Knippenberg en De Pater, 1988:132). Alleen het
noorden wijkt in termen van werkgelegenheid en dichtheid van economische activiteiten, nog
duidelijk van de rest van het land af, waarbij de rest van het land kan worden beschreven als
één groot economisch kerngebied (Van Sinderen en De Groene, 1995:198). Zie hoofdstuk 1,
noot 31.
De internationalisering van de beleidsvorming lijkt het probleem van Galton ingehaald te56

hebben. Dat probleem heeft alles te maken met de diffusie van ideeën. In de antropologie
wordt het aantonen van functionele relaties bemoeilijkt, omdat de onderzochte culturen
historisch gezien niet onafhankelijk van elkaar ontwikkeld blijken te zijn. Dat houdt in dat de
verklaring voor kenmerken van een cultuur niet alleen in de betrokken cultuur te vinden zijn,
maar veel eerder gezocht dient te worden in andere naburige culturen (Philipsen, 1995:118;
Keman, 1993:49-50). 
Zo kan de invoering van een toelatingsexamen voor het universitair onderwijs, alsmede het57

in de vorige eeuw tijdelijk afschaffen van het beurzenstelsel in Nederland, niet los worden
gezien van de gebeurtenissen in het Duitsland van 1848 (Rupp, 1992:36). Tegelijk kan
Entzinger (1985:44) worden aangehaald, die erop wijst dat overheden vaak slechts gebrekkig
op de hoogte zijn van ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland. 
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dominante verklarende factor: rijkdom maakt het dragen van lasten, zowel
persoonlijk als publiek, lichter (Putnam, 1993:84). Rijkdom maakt met
andere woorden beleid mogelijk. Breton (1996:172) noemt in dat verband de
vooruitzichten voor de regionale- of minderheidstalen in het gehele
welvarende Europa, verbonden aan een toenemende macht voor de regio’s,
beter dan ooit tevoren. Maar economische voorspoed vraagt tegelijk een
prijs in de vorm van een blijvende innovatie, die onder meer het bestaan van
regionale- of minderheidstalen lijkt te bedreigen. De kans daarop is niet
gering, omdat de meeste regionale of minderheidstalen zich tot op heden
nog in de minder welvarende delen van een staat bevinden: de periferie of
zelfs ultieme periferie van een staat.55

In de studie naar de invloed van de economische omstandigheden spelen
met name begrippen als modernisering en sociale mobiliteit een grote rol
(Lane en Ersson, 1994:57). Modernisering wordt daarbij opgevat als het
proces van maatschappelijke verandering waarin niet alleen de economische
ontwikkeling relevant is, maar ook de toename van de mobiliteit van
mensen, de vooruitgang in technische voorzieningen om snel en adequaat
over grote afstand te communiceren en het tot stand komen van een
uitgebreid netwerk aan boven- en tussenstatelijke verbanden en organisaties,
van belang zijn. Deze ontwikkelingen zorgen voor een doorgaande
informatiestroom die de vraag op welke wijze een probleem benaderd en
opgelost kan of moet worden, niet (meer) beperkt tot een zuiver
binnenlandse aangelegenheid.  In feite ontstaat de dynamiek in het56

overheidsbeleid voor een deel uit de concurrentie tussen staten en het
reageren op wat in andere staten geschiedt.  Deze internationale context kan57
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als een systeemkenmerk van de huidige beleidsontwikkeling worden be-
schouwd.

Het voorgaande betekent dat het onderzoeksmodel expliciete aandacht
dient te hebben voor zowel de dynamische als de meer stabiele
systeemkenmerken. De basiskenmerken van de betrokken
beleidsvormingsprocessen en significante fluctuaties in andere
beleidssubsystemen en het verdere politieke systeem dienen in de analyse
van de beleidsvorming te worden betrokken.

2.3.7 Het BIC-onderzoeksmodel

Het in dit onderzoek verder te gebruiken onderzoeksmodel kan worden ge-
karakteriseerd met de letters BIC. Daarmee wordt aangegeven dat over-
heidsbeleid wordt gezien als een functie van voorafgaand beleid, interactie
en context.

De aandacht dient in de eerste plaats naar de historische dimensie van het
beleid uit te gaan. Wat is het nationale en internationale beleid dat aan het te
onderzoeken beleid vooraf gaat, of, met andere woorden, het kader voor de
beleidsvorming is? Vervolgens dient het verloop van het interactieproces ge-
analyseerd te worden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een aangepast
rondenmodel.

Het rondenmodel stelt de actoren centraal, waarbij het uitgangspunt is dat
een actor verschillende rollen in verschillende ronden en in verschillende
beleidsarena’s kan spelen. Anders dan in de beide andere besproken
varianten, het barrièremodel en stromenmodel, gaat het niet om een volg- of
gelijktijdelijk verlopend proces, maar om een door actoren genomen reeks
van beslissingen. Beslissingen van actoren bouwen voort op eerdere
beslissingen van dezelfde of andere actoren. Daarbij wordt de lens vooral
gericht op de interactie tussen de verschillende actoren. De te beschrijven
interactie wordt nader gestructureerd met behulp van het concept van
pleitcoalities. De aard van de interactie wordt nader ingekleurd, met behulp
van het concept van het beleidsgericht leren.

Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor de contextuele aspecten van de
beleidsvorming, nader geëxpliciteerd in korte termijn- en lange termijn-
factoren.

Wat betekent het voorgaande voor het onderzoeksmodel? Aan de hand van
een negental noties worden de uitgangspunten voor het
BIC-onderzoeksmodel weergegeven.
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In de eerste plaats wordt het beleidsvormingsproces als een veelheid van
interacties gezien, waarvan de volgorde niet a priori vaststaat. Deze veelheid
aan interacties wordt door de I in het onderzoeksmodel weergegeven.

In de tweede plaats staat het evenmin vooraf vast om welke actoren het
gaat. Het begin van een beleidsproces ligt bij het initiatief door een actor,
die, omdat het doel niet eigenhandig bereikt kan worden, de steun of samen-
werking nodig heeft van derden: de supporters en potentiële supporters en
soms ook nog intermediairs, makelaars en facilitators. De initiator behoeft,
evenmin als andere actoren, niet blijvend deel uit te maken van het beleids-
proces. Evenmin behoeft hij deel uit te maken van de eerste lijns actoren of
de ‘inner circle’ van een beleidsgemeenschap. Bovendien kunnen actoren in
de loop van een beleidsproces verschillende rollen spelen.

In de derde plaats wordt aangenomen dat het handelen van de
verschillende bij het interactieproces betrokken actoren, wordt geleid door
wat instrumentele rationaliteit wordt genoemd. Dat betekent dat actoren die
handelingen proberen te verrichten of die argumenten proberen aan te
dragen, die passen binnen de voor hun geldende waarden en die tot een zo
volledig mogelijke realisering van hun doelstellingen leiden. Feitelijk gaat
het om een overreden en argumenteren. Interacties kunnen in die zin
gekarakteriseerd worden als strategische interacties, gericht op het zo
volledig mogelijk realiseren van gegeven doelstellingen. Het accent op een
strategisch interacteren biedt de mogelijkheid om een centrale rol toe te
kennen aan het beleidsgericht leren. De kans op een beleidsgericht leren en
daarmee de kans op een succesvolle beleidsvorming is, zoals hiervoor werd
aangegeven, afhankelijk van een viertal variabelen: het niveau van de
tegenstellingen tussen actoren; de analytische hanteerbaarheid van het
betrokken beleidsonderwerp; de aanwezigheid van een professioneel forum
en de continuïteit van de interactie.

In de vierde plaats legt de pleitcoalitietheorie, anders dan publieke keuze-
theorieën, het accent niet op het maximaliseren van het eigen nut of het ver-
dedigen en bevorderen van het eigen of het algemeen belang te leggen, maar
vraagt aandacht voor de achterliggende ‘stelsels van opvattingen’: een rang-
orde van waarden en een geheel van aannamen hoe die gerealiseerd kunnen
worden (Sabatier, 1993:16). Die rangorde houdt in dat een stelsel van opvat-
tingen bestaat uit de diepe kern en de secundaire aspecten van een stelsel
van opvattingen. Deze tweedeling is gebaseerd op de mate van weerstand
tegen verandering van iedere categorie. Pleitcoalities zullen eerder bereid
zijn om in het geval van de secundaire aspecten van een beleid concessies te
doen, dan wanneer het om de kern gaat. Dat betekent dat er sprake is van
een rangorde in waarden en doelstellingen. Over bijvoorbeeld de vraag of
naast onderwijs in de nationale taal ook de regionale taal onderwezen dient
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te worden, kan een blijvend verschil van opvatting bestaan, terwijl het
daarentegen veel eenvoudiger is om het eens te worden over de uitwerking
van het principe om aandacht aan de regionale taal in het onderwijs te
schenken. Tegelijk valt waar te nemen dat de leden van een pleitcoalitie
geen verschil van mening over de kern van hun stelsel van opvattingen
hebben, maar daarentegen veel eerder van mening verschillen over de
praktische uitwerking van de nagestreefde doelen. Dergelijke stelsels van
opvattingen bepalen de richting waarin een pleitcoalitie zal proberen het
overheidsbeleid te beïnvloeden. Het antwoord op de vraag of de pleitcoalitie
daarin zal slagen, is niet alleen afhankelijk van de relatief blijvende, op
ervaring met doelbereiking gebaseerde, veranderingen in het denken of in
gedragsintenties van pleitcoalities, maar evenzeer van de regels die het
handelen van de pleitcoalitie autoriseren. De aandacht voor de
achterliggende systemen van opvattingen betekent dat de gekozen
benadering neo-institutioneel genoemd kan worden: het gaat niet alleen om
de structuur, maar ook om de cultuur, tradities, waarden, normen, ideeën,
regels en aspiraties die een rol spelen bij het begrijpen van het
beleidsproces.

In de vijfde plaats wordt het begrip ‘pleitcoalitie’ gehanteerd. De
interacties van wisselende actoren die gemeenschappelijke basiswaarden
delen en een zelfde doel nastreven, kunnen binnen een beleidssubsysteem
tot over meerdere jaren opererende pleitcoalities leiden. Een pleitcoalitie is
een structurering van een veelheid van handelende actoren, die in competitie
met één of meerdere andere pleitcoalities binnen een beleidssubsysteem is.
Het gebruik van pleitcoalities als analysekader maakt het zicht op de
veranderingen in de posities of het handelen van de verschillende actoren in
de loop van vele jaren aanzienlijk eenvoudiger. Het aantal pleitcoalities zal
per beleidssubsysteem in het algemeen klein zijn, en waarschijnlijk
hoogstens twee tot vier bedragen. De factoren die actoren ertoe brengen om
samen te werken, beperken immers eveneens het aantal werkelijk effectieve
pleitcoalities. Pleitcoalities vormen in die zin een beheersbare analyselens
(Sabatier, 1993:25).

In de zesde plaats kan opgemerkt worden dat beleidsanalyse zonder aan-
dacht voor voorafgaand en uiteindelijk resultaat van de beleidsvorming, als
het bestuderen van een eetgelegenheid aan de hand van de gebeurtenissen in
de keuken is, zonder oog voor de gerechten die uiteindelijk opgediend en
gegeten worden. Bovendien gaat een negeren van voorafgaand en mogelijk
binnen andere beleidssystemen ontwikkeld relevant beleid, voorbij aan de
constatering met betrekking tot de functie van bestaand beleid voor nieuw te
ontwikkelen beleid. Een groot deel van de beleidsvorming richt zich op
aanpassing en verandering van bestaand beleid. Op het terrein van de
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taalplanning is dat niet anders. Beleid is in andere woorden zowel een
functie van doorgaande interactie, als een contextuele variabele voor beleid.
In de analyse van een bepaald probleemcomplex zal dan ook altijd van
aandacht voor de historische en functionele inbedding van een
beleidsvormingsproces sprake dienen te zijn. Bovendien dient aandacht
geschonken te worden aan de regels die de toegang tot en de participatie in
bepaalde beleidsarena’s regelen, alsmede de relevante overkoepelende
wetgeving en internationale regelgeving. Daarom begint het te gebruiken
onderzoeksmodel met de B van Beleidsgeschiedenis.

In de zevende plaats gaat het om de C van context. Er kan verwacht
worden dat in het geval van taalbeleid de werking van de door Sabatier
(1993:22-23) als relatief dynamisch aangemerkte systeemkenmerken of
korte termijn-veranderingen in sociaal-economische en politieke
omstandigheden, invloed uitoefent op de beleidsontwikkeling. Deze aan een
beleidssubsysteem externe significante fluctuaties vormen een voorname
prikkel tot beleidsveranderingen. Dergelijke veranderingen kunnen, zoals
hiervoor aangegeven, voor een, mogelijk tijdelijk, grotere sensibiliteit van
de sterkste pleitcoalitie zorgen, waardoor de concurrerende pleitcoalitie
mogelijkheden ziet om de eigen doelen te bereiken. Door gebruik te maken
van dergelijke wijzigingen in de verdeling van hulpbronnen over de
pleitcoalities, kunnen doelen bereikt worden, die daarvoor onbereikbaar
waren.

De achtste notie betreft de meer stabiele systeemkenmerken, waartoe de
culturele en de sociaal-economische context, dat wil zeggen de in een land
aanwezige delf- en grondstoffen, fundamentele culturele waarden, alsmede
de maatschappelijke structuur en de structurele inrichting van het
staatsbestel gerekend kunnen worden. Relatief stabiele systeemkenmerken
betreffen die zaken welke niet rechtstreeks tot beleidsbeslissingen leiden,
maar wel van invloed op het interactiegedrag en de beleidsvorming zijn. In
het kader van het BIC-model worden deze als externe stabiele
systeemkenmerken gekwalificeerde factoren, met name van belang geacht
voor het verklaren van mogelijke verschillen in de beleidsvorming van
afzonderlijke staten.

De negende notie betreft tenslotte de noodzakelijke aandacht voor langer
durende beleidsprocessen in plaats van het richten van een lens op
kortlopende beleidsprocessen. Die keuze betekent in ieder geval een beter
zicht op de uiteindelijke voortgang van een beleidsvormingsproces. Wordt
een kortdurend beleidsvormingsproces geanalyseerd, dan dient er rekening
mee gehouden te worden dat allerlei drempels en hindernissen die op de
korte termijn een rol kunnen spelen, juist op de lange termijn overwonnen
kunnen worden.
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Het voorgaande leidt tot een onderzoeksmodel voor de beleidsvorming dat
uit de volgende drie aandachtselementen bestaat:

Het BIC-onderzoeksmoedel

. Beleidsgeschiedenis
ÿ waaruit bestaat het voorafgaand beleid?
ÿ welk beleid en welke regelgeving van internationale organisaties

spelen een rol bij de onderzochte beleidsvorming?

. Interactie
   ÿ welke actoren zijn in welke rol en binnen welke pleitcoalitie(s) bij

de beleidsvorming betrokken?
ÿ Wat is de inhoud van de stelsels van opvattingen binnen de

pleitcoalities?
ÿ Hoe is het verloop van het interactieproces over meerdere jaren,

mede beoordeeld vanuit de functie van het beleidsgericht leren?

. Context
   ÿ welke dynamische systeemkenmerken of korte

termijn-sociaal-economische en politieke fluctuaties spelen een rol
in de onderzochte beleidsvorming?

ÿ welke stabiele of lange termijn-systeemkenmerken spelen een rol in
de onderzochte beleidsvorming?

Dit verder als BIC-model te benoemen denkkader richt de analytische aan-
dacht op drie aspecten van de beleidsvorming, waarvan de samenhang in de
werkelijkheid onomstreden is. Daarbij gaat het om de relatie tussen het on-
derzochte beleid met, en het mogelijk verklaren met behulp van het aan de
beleidsvorming ten grondslag liggende voorafgaande beleid, de binnen het
beleidsproces plaatsvindende interactie en de context voor het
beleidsproces, bestaande uit dynamische en stabiele systeemkenmerken.
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3 Het vergelijken van beleid:

Nederland en Duitsland

3.1 Inleiding

In ieder internationaal-vergelijkend onderzoek moet een keuze van de te
onderzoeken gevallen c.q. landen worden gedaan. In dit hoofdstuk
beantwoord ik de onder 1.7 Probleemstelling ad ii weergegeven
vraagstelling. Ik geef aan wat onder internationaal-vergelijkend onderzoek
kan worden verstaan, welke problemen met dergelijk onderzoek annex zijn
en op welke wijze de keuze van onderzoeksgevallen kan worden gedaan. De
keuze die ik vervolgens maak, bestaat uit onderzoek naar en vergelijking van
de beleidsvoorbereiding inzake regionale talen in Nederland en in Duitsland.
Die keuze betekent dat ik vier verschillende gevallen van beleidsvorming
onderzoek en met elkaar vergelijk in een context die als ‘most similar’ kan
worden beschreven. Dat betekent dat alle aandacht zich kan richten op de
met de beleidsvorming inzake regionale talen verbonden merites. De keuze
voor onderzoek in Nederland en Duitsland houdt onderzoek in naar de
beleidsvorming inzake het Fries in Nederland, het Noordfries in
Sleeswijk-Holstein, het Nedersorbisch in Brandenburg en het Obersorbisch
in Saksen. In concreto gaat het om onderzoek van de realisatie van de
bestuursafspraak Friese taal en cultuur, de realisatie van Friese regionale
publieke televisie, het Noordfries op de publieke radio, het behoud van
Horno en de realisatie van de Stiftung für das sorbische Volk.

Nadat ik die keuze heb beargumenteerd ga ik, met het oog op het schetsen
van het bredere beleidskader voor de ontwikkeling van het beleid inzake
regionale talen, in op het tot heden door de beide nationale overheden
gevoerde beleid met betrekking tot taal en in het bijzonder de
meerderheidstaal, voor zover dat tot uiting komt in de gerealiseerde wet- en
regelgeving. Achtereenvolgens schenk ik aandacht aan Nederland en de
Bondsrepubliek Duitsland. Wat betreft de Nederlandse overheid, ga ik in op
zowel de actuele beleidsontwikkeling inzake het Nederlands, als die in het
verleden, waaronder de Nederlandse taalpolitiek in de voormalige koloniën.
Met betrekking tot Duitsland ga ik in op de federale regelgeving met
betrekking tot de Duitse taal. Ik besluit het hoofdstuk met het maken van een
aantal concluderende opmerkingen, die van belang zijn voor de context van
de beleidsvorming op het terrein van de regionale talen.
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nationaal vergelijkend onderzoek hebben betoond, wil niet zeggen dat iedere substantiële
bijdrage ontbreekt. Zo scoort zowel het werk van A. Lijphart als G. Hofstede in internationaal
verband hoog. Hoetjes (1990:273-274) spreekt van een bescheiden plaats voor de ver-
gelijkende politicologie binnen de Nederlandse politicologie, naast de studies van Lijphart,
wijst hij onder meer op het werk van Bertrand, Buijtenhuis, Daalder, Doornbos, Heunks,
Hoetjes, Keman, Van Niekerk en Van Schendelen.
A.F.A. Korsten, A.F.M. Bertrand, P. de Jong, J.M.L.M. Soeters (1995) Internationaal2

vergelijkend onderzoek, ’s-Gravenhage.
Sociale Wetenschappen (1998) 41, 4.
De termen vergelijkend (comparatief) onderzoek, internationaal vergelijkend onderzoek en3

landen vergelijkend onderzoek worden vaak door elkaar gebruikt (Schuster, 1996:23).
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3.2 Internationaal-vergelijkend onderzoek

‘Vergelijk of verga’ heet het artikel van De Beus (1992:109), waarmee hij
duidt op het feit dat de Amerikaanse sociale wetenschappen in de ban van
het vergelijken verkeren. Hij verbaast zich er over dat de in Nederland
beoefende sociale wetenschappen zich zo weinig aan een comparativistische
aanpak gelegen laten, maar voorspelt tegelijk de groei van die benadering.1

De voorspelling van De Beus lijkt ondertussen te zijn uitgekomen, zoals
onder meer naar voren komt in het verschijnen van een Nederlandstalig
handboek voor het internationaal vergelijkend onderzoek, evenals de recente
uitgave van een themanummer van het tijdschrift Sociale Wetenschappen.2

Het eerste hoofdstuk in het Nederlandse handboek (De Jong c.s., 1995:15)
geeft aan dat De Beus niet de eerste is die zich over de in Nederland ont-
brekende belangstelling voor het internationaal-vergelijkend onderzoek ver-
baasde.  Tegelijk wordt duidelijk gemaakt hoe het beeld zich de afgelopen3

jaren heeft gewijzigd. Dat geldt ook voor beleidsstudies met een internatio-
naal-vergelijkend karakter. Met name na de jaren zeventig is het aantal op
dat terrein uitgevoerde studies gegroeid. Dat er sprake is van groei van het
aantal comparatieve beleidsstudies staat niet los van een viertal
ontwikkelingen:
- In de eerste plaats is dat de toename van het gehele onderzoek op bestuurs-

en beleidsterrein. Die groei heeft ook meer aandacht voor het
internationaal- vergelijkend onderzoek mogelijk gemaakt, zonder dat
andere vormen van onderzoek daaronder behoefden te lijden.

- In de tweede plaats is het internationaal-vergelijkend onderzoek
eenvoudiger geworden in de zin dat afstanden gemakkelijker te
overbruggen zijn en contacten sneller te leggen. De Jong c.s. (1995:16)
spreken in dit kader over de stimulans die de globalisering op het
internationaal-vergelijkend onderzoek doet uitgaan. De met de komst van
Internet beschikbaar gekomen data en databestanden zal de uitvoering van
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interregionaal comparatief onderzoek. Daarvan kan worden opgemerkt dat beide begrippen
elkaar kunnen, maar niet hoeven te dekken. In mijn studie gaat het om internationaal
vergelijkend onderzoek dat tegelijk interregionaal vergelijkend onderzoek is.
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internationaal-vergelijkend onderzoek nog verder stimuleren. Eén en ander
valt verder niet los te zien van de algehele internationalisering van het
wetenschapsbedrijf. Die internationalisering heeft uiteraard een positieve
uitwerking op het onderzoek dat internationalisering als eerste invalshoek
gebruikt.

- In de derde plaats heeft de Europese integratie gezorgd voor een
toenemende behoefte in Nederland aan kennis over en belangstelling voor
vergelijking met vooral de overige lidstaten van de Europese Unie. Die
mee op het versterken van de eigen positie gebaseerde behoefte speelt met
name op economisch terrein, maar evenzeer op het terrein waarop dit
onderzoek zich beweegt. Ik heb hiervoor gewezen op de toenemende
interdependentie tussen staten en de daarmee samenhangende opkomst
van nieuwe en snelle communicatienetwerken die het ook kleine
taalgroepen mogelijk maakt om op de hoogte te komen van de
ontwikkelingen bij soortgelijke groepen, alsmede in contact te komen met
gelijkgezinden.

- En in de vierde plaats is het aannemelijk dat het Nederlands
internationaal- vergelijkend onderzoek met zijn sterke banden met de
Amerikaanse onderzoekstradities niet ongevoelig is gebleken voor de
Amerikaanse praktijk op dit terrein.
Tot het internationaal-vergelijkend onderzoek rekenen De Jong c.s. (1995:

13) het in meerdere landen uitgevoerde onderzoek, waarbij de dataverzame-
ling in het kader van een probleemstelling in elk land volgens hetzelfde
regime plaatsvindt. Dat internationaal onderzoek in verschillende landen
plaatsvindt, wil nog niet zeggen dat er ook sprake is van
internationaal-vergelijkend onderzoek.  Veel onderzoek is ‘comparable’4

maar niet ‘comparative’, zoals de Jong c.s. (1995:14) opmerken.
Vergelijkend onderzoek voldoet aan de hiervoor weergegeven omschrijving,
vergelijkbaar onderzoek doet dat niet. In het geval van vergelijkbaar
onderzoek kan aan de eis dat meerdere landen in het onderzoek betrokken
zijn voldaan zijn, maar daarbij behoeft het niet om een volgens hetzelfde
regime onder één probleemstelling uitgevoerd onderzoek te gaan.
Internationaal-vergelijkend onderzoek wordt juist gekenmerkt door de in
meer dan één land toegepaste uniforme onderzoeksbenadering. In die zin
behoort ook mijn studie naar de beleidsvorming inzake regionale talen
onmiskenbaar tot de categorie van het internationaal- vergelijkend
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onderzoek, passend in de benadering zoals die met name sinds de jaren
tachtig in Nederland wordt toegepast.

Die benadering richt zich op een viertal te onderscheiden toepassings-
gebieden. Daarbij gaat het om de studies naar bestuur en bestuursstelsels
van openbaar bestuur, vergelijking van beleid, organisatie en management
en ten slotte de relatie tussen bestuur en omgeving (De Jong c.s.,
1995:19-28). De voor mijn studie relevante beleidsvergelijkende studies
kunnen verder worden onderscheiden in studies naar onderdelen van de
beleidscyclus, specifieke beleidsinstrumenten, specifieke beleidssectoren en
de relatie tussen Europees en nationaal beleid. Het zal, gezien mijn
probleemstelling, duidelijk zijn dat mijn studie zich met één beleidssector,
namelijk het taalbeleid, bezighoudt en verder met name gericht is op de
totstandkoming van dat beleid.

3.3 Problemen van internationaal-vergelijkend onderzoek

Een conditio sine qua non voor het internationaal-vergelijkend onderzoek is
dat er iets te vergelijken valt. Dat betekent dat er in ieder geval sprake moet
zijn van op zijn minst twee onderzoekseenheden. In het geval van regionale
talen betekent die notie dat in op zijn minst twee verschillende landen van
een regionale taal sprake moet zijn. Zoals in hoofdstuk 1 is opgemerkt, kent
bijna iedere staat in Europa één, of zelfs meerdere regionale talen binnen
haar grenzen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen verschil maakt welke
staten in de vergelijking worden betrokken.

De keuze van de te onderzoeken landen vormt volgens Yin (1993:7) één
van de moeilijkste stappen in een onderzoek. Dat is echter niet het enige met
het internationaal-vergelijkend onderzoek verbonden probleem, zoals De
Jong c.s. (1995:30-31) laten zien. Zo is het vaak moeilijk om de te
vergelijken eenheden adequaat af te bakenen (Hoetjes, 1990:274). In veel
gevallen wordt een vergelijking gemaakt, waarbij instituties de revue
passeren, waarvan men zich kan afvragen of inderdaad wel van
vergelijkbare grootheden gesproken kan worden. Guy Peters (1996:14)
illustreert dit probleem aan de hand van het Engelstalige begrip
‘administration’. Vormen politieke benoemingen aan de top van ambtelijke
diensten een deel van de ambtelijke bureaucratie of moeten zij tot de
politieke executieve worden gerekend? Moeten ministers in de Verenigde
Staten tot de ‘administration’ gerekend worden, of gaat het in dat geval om
een deel van het politieke ‘government’. En wanneer het om een ver-
gelijking tussen het Nederlandse en Amerikaanse bestuurssysteem gaat,
wordt de vraag wat te verstaan onder het Amerikaanse ‘administration’ al
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benoemde functionaris, maar een door de inwoners van de Kreis in directe verkiezingen
gekozen ambtsdrager. 
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snel relevant. Hoewel dichter bij huis dan Amerika, zijn soortgelijke
problemen aan de orde wanneer het om een vergelijking tussen Nederlandse
en Duitse instituties gaat. Is het Nederlandse Commissariaat voor de Media
bijvoorbeeld zonder meer vergelijkbaar met de Unabhängige Landesanstalt
für das Rundfunkwesen? En neemt een Commissaris der Koningin een
positie in die vergelijkbaar is met die van de Duitse Landrat, of ligt eerder
een vergelijking met de minister-president van een deelstaat in de reden?5

De moeilijkheid om te vergelijken eenheden adequaat af te bakenen is niet
alleen een op institutionele verschillen gebaseerd probleem, maar heeft ook
rechtstreeks met de andere taal te maken. Daarbij blijven de moeilijkheden
niet beperkt tot concrete met elkaar te vergelijken eenheden. Ook op een ab-
stracter niveau kunnen gelijkluidende namen en begrippen ontbreken. Hier-
voor is in hoofdstuk 2 reeds gewezen op de typisch Nederlandse begrippen
als beleid en beleidsvorming. Hoe kan een Duitstalige duidelijk worden
gemaakt, wat een Nederlander onder beleid verstaat? En wanneer het binnen
de Nederlandse verhoudingen om beleidsvorming gaat, gaat het dan binnen
de Duitse verhoudingen ook over beleidsvorming? Knijn en Kremer
(1998:48-49) illustreren die notie aan de hand van het begrip ‘zorg’. In
Denemarken wordt ‘zorg’ gezien als een vorm van arbeid, terwijl in
Engeland zorg geassocieerd wordt met onbetaalde, altruïstische, liefdevolle
steun die vooral binnen het gezin plaatsvindt en gegeven wordt aan de
vorige generatie. In Nederland wordt met zorg niet de dagelijkse emotionele
en praktische steun bedoeld, maar gaat het juist om een breder begrip
waaronder ook de sociale zekerheid valt. Entzinger (1985:67) vraagt
aandacht voor het bestaan van begrippen waarover binnen een nationale
context consensus bestaat, maar waaraan in verschillende landen geheel
uiteenlopende betekenissen worden verbonden. Dat is bijvoorbeeld het geval
met het begrip ‘werkloze’. En Van Waarden (1998:105-106) wijst onder
meer op het problematische gebruik van de advocatendichtheid als indicator
voor de mate van juridisering van een samenleving. En gaat het bij
advocaten nog om een beroepsgroep die min of meer een zelfde
deskundigheid en taak vertegenwoordigt, hoeveel moeilijker is het als het
gaat om een onderzoekseenheden die wel dezelfde naam dragen, maar voor
een geheel verschillende inhoud staan. In dat geval worden ondanks een
gelijkluidende naam, geheel verschillende verschijnsels onderzocht.

Dat de betrokken instituties wel of niet in ieder opzicht min of meer met
elkaar vergelijkbaar zijn is overigens minder een probleem, dan de vraag of
er van een zinvolle vergelijking kan worden gesproken. In dit onderzoek
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‘Confounding’ van onafhankelijke variabelen betreft het tegelijk voorkomen van meerdere6

oorzaken, die moeilijk van elkaar onderscheiden kunnen worden (Swanborn, 1994:330).
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gaat het dan ook niet om de vergelijking van ambten of organisaties, maar
om het verloop van beleidsvormingsprocessen. Daarbij behoeft de vraag
naar een zinvol vergelijken niet beantwoord te worden door te wijzen op
overeenkomsten of verschillen in ambten en organisaties, maar door een
verwijzen naar de aan het beleidsvormingsproces eigen inhoudelijke en
contextuele overeenkomsten. Voor het eerste is het wezenlijk dat hiervoor
het begrip pleitcoalitie werd geïntroduceerd, waarbinnen allerlei mogelijke
verschillen tussen bepaalde actoren ondergeschikt zijn aan hun functie
binnen een pleitcoalitie. Het is, zo zegt ook Van Waarden (1998:109) beter
om niet ‘namen’ van begrippen of verschijnselen te vergelijken, maar om
juist van functies uit te gaan. In deze studie gaat het dan ook niet om de
vergelijking van het Commissariaat voor de Media met de eerder genoemde
Landesanstalt für das Rundfunkwesen, of het vergelijken van het Friese
provinciebestuur met de ‘Verwaltung’ van de Kreis Nordfriesland, maar om
binnen een beleidsvormingsproces inzake een regionale taal uitgeoefende
functies. In die benadering verstoren allerlei mogelijke verschillen tussen
een Commissariaat voor de Media en de Landesanstalt für das
Rundfunkwesen of een Commissaris der Koningin en de Landrat van een
Duits district niet de mogelijkheid van een zinvol vergelijken.

De vergelijkbaarheid van beleidsprocessen wordt echter niet alleen
bepaald door de van binnenuit in een beleidsproces optredende functies,
maar evenzeer door aan het beleidsvormingsproces exogene factoren.
Daarbij dient niet in de eerste plaats aan de werking van de gehele omgeving
of een geheel land als mogelijke onafhankelijke variabele voor de
beleidsvorming te worden gedacht, maar met name de veel handzamere
directe omgeving van de beleidssector. Kenmerken van de beleidssector
kunnen van groter invloed op het verloop van een beleidsproces zijn, dan
specifieke landsverschillen (Feick, 1992:259). Waarbij overigens het
probleem van ‘confounding’ om de hoek komt kijken, want in hoeverre zijn
aan de beleidssector gebonden variabelen, niet beïnvloed door nationale
factoren?  Of, zoals Hofstede (1995:107) stelt: “Bij inter-6

nationaal-vergelijkend onderzoek is er zelden één factor voor gevonden ver-
schillen verantwoordelijk: bijna altijd is er sprake van multipele en
gedeeltelijk cyclische causaliteit.”

Etnocentrische vertekening vormt een ander probleem in het
internationaal- vergelijkend onderzoek (Hoetjes, 1990:275). Daaronder
wordt het onjuist toepassen van de voor het eigen land geldende normen op
een ander land, verstaan. Hofstede (1995:108-109) wijst erop dat het gevaar
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Windhoff-Héritier (1993:151-152) noemt de volgende comparatieve onafhankelijke variabelen7

die in het algemeen gebruikt worden in het internationaal-vergelijkend landenonderzoek voor
het analyseren van lange termijn-ontwikkelingen op politiek, economisch en maatschappelijk
terrein: het niveau van de economische en technologische ontwikkeling, de voornaamste
kenmerken van politieke instituties, lange termijn-waarden en de centrale aan het onderzochte
probleem verbonden waarden. Voor de korte termijn-kenmerken van dezelfde ontwikkelingen
worden de veranderingen in de wereldeconomie in ogenschouw genomen: is er van een
depressie of een hausse sprake. Externe schokken veroorzaakt door een internationale
politieke crisis, natuurrampen en technologische vernieuwingen. Lange termijn landgebonden
variabelen op politiek, economisch en maatschappelijk terrein zijn vervolgens specifieke
kenmerken van politieke instituties, de rol van de rechtspraak in het beleidsproces, het
partijensysteem, de maatschappelijk-organisatorische structuur in de zin van de organisatie
van belangen zoals vakbonden, milieu-organisaties, enz. En de organisatie van de publiek-
private samenwerking. Korte termijn-landgebonden variabelen worden gevormd door de
uitkomsten van verkiezingen, wijzigingen in regerende coalities, nationale economische crises,
natuurrampen en nationale culturele ‘shocks’.
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van een etnocentrische vertekening vooral speelt, wanneer in vertaling
gebruik wordt gemaakt van onderzoeksinstrumenten, meestal een
schriftelijke vragenlijst, die elders ontwikkeld zijn ten behoeve van het
gebruik in het betreffende land. Zo’n vragenlijst kan de in het eigen land
relevante thema’s geheel negeren of zelfs onderwerpen aansnijden die voor
de betreffende samenleving taboe zijn. De kans op etnocentrische
vertekening is in ieder internationaal-vergelijkend onderzoek aanwezig, ook
in het onderhavige onderzoek waar het niet om cross-cultureel
survey-onderzoek gaat of gebruik wordt gemaakt van een door derden
ontwikkeld onderzoeksinstrumentarium. Etnocentrisme kan immers als een
aspect van subjectiviteit worden gezien en is in die zin onvermijdbaar.
Eenvoudig gezegd weet de onderzoeker altijd meer van het eigen land, dan
van het onderzochte buitenland, of, zoals Entzinger (1985:65) verwoordt,
men is als buitenlander vaak te zeer buitenstaander om alle beschikbare
informatie volledig naar waarde te kunnen schatten.

Om het probleem van etnocentrische vertekening zo gering mogelijk te
houden, ligt het voor de hand om de internationale vergelijking òf te
beperken tot een zo gering mogelijk aantal gevallen èn/òf te werken met wat
standaard- comparatieve variabelen genoemd kunnen worden.
Windhoff-Heritier (1993: 151-152) geeft een overzicht van dergelijke
standaard-variabelen.  Er lijkt niets op tegen om de in deze studie7

ontwikkelde BIC-benadering tevens als vergelijkingsmodel te gebruiken.
Dat impliceert dat de in de analyse van de vorming van het taalbeleid
gebruikte variabelen grotendeels met deze standaard-comparatieve
variabelen overeenkomen.

Het in de vergelijking betrekken van de context is een manier om de pro-
blemen inzake de onduidelijkheid over de te vergelijken eenheden op te
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lossen, zo stelt Hoetjes (1990:274). Voor de vergelijking van de uitkomsten
is met name de aandacht voor de context verantwoordelijk voor de vraag of
verschillen en overeenkomsten gerelateerd zijn aan de genoemde
landgebonden lange termijn- en korte termijn-variabelen. In de termen van
het BIC-model kan in dit verband over de dynamische en stabiele
systeemkenmerken gesproken worden. Om het zicht op deze specifieke
landgebonden variabelen te optimaliseren is het nodig om de algemene
lange termijn- en korte termijn- variabelen zoveel mogelijk te neutraliseren,
door die landen in de vergelijking te betrekken die met min of meer dezelfde
algemene lange en korte termijn variabelen geconfronteerd worden. De
aandacht voor variabelen die onafhankelijk zijn van de te onderzoeken
gevallen in verschillende landen, vormt het uniforme startpunt voor het
nagaan van het verloop van het interactieproces. Op die manier wordt
voldaan aan een eis van het empirisch onderzoek (Dekker, 1989:50).

Het BIC-vergelijkingsmodel

. Beleidsgeschiedenis
ÿ waaruit bestaat het voorafgaand beleid?
ÿ welk beleid en welke regelgeving van internationale organisaties

spelen een rol bij de onderzochte beleidsvorming?

. Interactie
   ÿ welke actoren zijn in welke rol en binnen welke pleitcoalitie(s) bij

de beleidsvorming betrokken?
ÿ Wat is de inhoud van de stelsels van opvattingen binnen de

pleitcoalities?
ÿ Hoe is het verloop van het interactieproces over meerdere jaren,

mede beoordeeld vanuit de functie van het beleidsgericht leren?

. Context
   ÿ welke dynamische systeemkenmerken of korte termijn-sociaal-

economische en politieke fluctuaties spelen een rol in de
onderzochte beleidsvorming?

ÿ welke stabiele of lange termijn-systeemkenmerken spelen een rol in
de onderzochte beleidsvorming?

De problemen met een internationaal vergelijken worden groter naarmate de
te vergelijken samenlevingen ongelijksoortiger zijn (Entzinger, 1985:65).
Dat pleit, tenzij de probleemstelling het tegendeel vraagt, voor een beperken
van het aantal te onderzoeken landen. Hoogerwerf (1976:240) behoort tot
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Arentsen (1995:175-178) wijst op grond van zijn ervaringen met de Belgische en Britse8

overheid erop hoe gelukkig de bestuurskundig onderzoeker zich mag prijzen met een
doorgaans bereidwillig meewerkend Nederlands openbaar bestuur.
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die onderzoekers die onderzoek naar slechts een beperkt aantal landen
bepleiten, om daarmee de beste mogelijkheden voor een systematisch
vergelijken te creëren. Ook Hutjes en Van Buuren (1992:23) spreken zich
voor een zo klein mogelijk aantal te bestuderen gevallen uit, om daarmee de
kans op een diepgaander bestuderen groter te maken. Van Waarden
(1998:111) is eveneens van mening dat het echt ‘begrijpen’ van een begrip
of verschijnsel in zijn context in de meeste gevallen slechts mogelijk is,
indien de onderzoeker zich op een beperkt aantal landen concentreert.

De keuze van slechts een beperkt aantal in het onderzoek op te nemen lan-
den, betekent dat de vraag welke landen gekozen worden, nog pregnanter
wordt. De beperking van het aantal gevalsstudies impliceert een strategische
keuze van gevallen. Daarbij behoeft het in het geval van de beleidsvorming
inzake regionale talen niet a fortiori om de representativiteit van de gekozen
gevallen voor bijvoorbeeld alle lidstaten van de Europese Unie te gaan,
maar veel eerder om een verdieping en verbreding van achtergrond en reliëf
voor de onderzochte beleidsgevallen. Het is zelfs de vraag in hoeverre het
mogelijk zou zijn om in het geval van de beleidsvorming inzake regionale
talen een voor alle staten, of zelfs alleen Westeuropese staten, representatief
deel te selecteren.

Hoetjes (1990:275) en Entzinger (1985:68-71) wijzen tenslotte op een
praktisch probleem waar internationaal onderzoek mee te maken kan
krijgen, namelijk de verschillen in aard en toegankelijkheid van
onderzoeksbronnen. In Nederland zijn overheidsdocumenten in het
algemeen vrij gemakkelijk te bezetten, maar in onder meer Frankrijk is het
niet eenvoudig om achter de hoofdlijnen van een niet ambtelijk op papier
gezet beleid te komen.  In zo’n geval is men aangewezen op het interviewen8

van al of niet openhartige beleidsvoerders. Ook het eventueel te gebruiken
en voorhanden zijnde statistische materiaal is vaak een oorzaak van
interpretatieproblemen, nog afgezien van de betrouwbaarheid van de
gepresenteerde cijfers.

3.4 De keuze van de te onderzoeken gevallen

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt vormt de keuze van de te onderzoeken
gevallen één van de moeilijkste aspecten van het onderzoeksproces. In de
literatuur worden twee mogelijkheden genoemd: òf er wordt gekozen voor
een vergelijking met het meest verschillende land, òf er wordt juist voor een
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De oplossing van het probleem van minimalisering of maximalisering van verschillen en de9

daarmee samenhangende kwestie van veel variabelen en weinig gevallen werd door Lijphart
(1971:685-690) gezocht in een onderzoeken van een zo beperkt mogelijk fenomeen in zoveel
mogelijk vergelijkbare gevallen, dat wil zeggen gevallen met zo weinig mogelijk verschillende
variabelen.
Het regressie-effect betreft de kwestie of de op een bepaald moment verkregen meetresultaten10

ook voor een ander moment opgaan. 
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vergelijking met het minst verschillende land gekozen (Keman, 1995:137).9

In de ‘most different-benadering’ wordt het controle-mechanisme gezocht in
het uitgangspunt dat alles varieert, behalve de onderzochte oorzakelijke
relatie. In de ‘most similar-benadering’ wordt er naar gestreefd de
verzameling van de te onderzoeken gevallen (landen, politieke stelsels) te
beperken tot die welke zoveel mogelijk gemeen hebben, met uitzondering
van de onderzochte relatie. Swanborn (1994:329) wijst er met recht op dat
het veel verschil maakt wanneer de minimalisering òf maximalisering voor
de onafhankelijke òf de afhankelijke variabelen in een onderzoek geldt. In
het eerste geval gaat het om de condities voor de te onderzoeken functies.
Dergelijk onderzoek, en dus ook het onderhavige, is in wezen een
repeterende aanpak om de robuustheid van de onderzoeksresultaten te
bevorderen. In het tweede geval gaat het vaak om de keuze van een aantal
‘succesverhalen’ waarbij wordt nagegaan welke omstandigheden c.q.
variabelen voor het succes verantwoordelijk gesteld kunnen worden.
Overigens brengt een selectie op afhankelijke variabelen zoveel problemen
mee, dat Swanborn (1994:330-331) een dergelijke aanpak ontraadt. Die
problemen betreffen het regressie-effect en de ‘confounding’ van
onafhankelijke variabelen.10

De keuze van de te onderzoeken gevallen kan worden gedaan op grond
van de theoretische, maatschappelijke en praktische relevantie, of zoals Yin
(1993:34) verwoordt: de mogelijk kritische verhouding tot een bepaalde
theorie, mogelijke actuele relevantie en de praktische mogelijkheden zoals
de toegang tot en de beschikbaarheid van gegevens of personen (Yin,
1993:34). Het laatste criterium kan niet los worden gezien van de bestaande
praktische kennis van de onderzoeker. Daalder (1993:24) wijst in dat
verband op het punt van de beperkte ‘real knowledge’ van onderzoekers, als
het om onderzoek in verschillende landen gaat. Dat probleem kan, zoals
Daalder (1993: 24-25) ook opmerkt, gedeeltelijk worden ondervangen door
het inschakelen van meerdere voor de betreffende landen autochtone
onderzoekers. Gedeeltelijk, want met het inschakelen van uit verschillende
landen afkomstige onderzoekers kunnen nieuwe problemen opdoemen. Zo
wijst Sikma (1991:155) op de problemen die met onderzoek, uitgevoerd
door een internationaal team van vrijwilligers, verbonden zijn. Haar
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Mercator-Education, dat onder de verantwoordelijkheid van de Fryske Akademy valt, is sinds11

1987 gericht op de informatie-uitwisseling, het ontwikkelen en onderhouden van een
gegevensbestand en het uitvoeren van onderzoek op het terrein van autochtone
minderheidstalen en het onderwijs in de lidstaten van de Europese Unie (Renkema, 1995:44).
Feitelijk begon het ‘Europese’ werk voor wat de Fryske Akademy betreft, reeds in 1986 met
de uitvoering van het EMU-project: Europeeske Minderheidstalen yn it primêre Underwiis
(Sikma en Gorter, 1991:ix).
Het Friese gebied strekte zich bij het begin van onze jaartelling uit van de Wezer tot het Zwin.12

In de vroege Middeleeuwen hebben de Friezen een belangrijke rol als handels- en
scheepvaartnatie gespeeld. In de loop van de achtste eeuw lijfden Karel Martel en Karel de
Grote het Friese gebied bij het Frankische Rijk in (Vries, 1986:14). West-Friesland kwam in
1289 onder het bestuur van de Graaf van Holland. Het huidige Fryslân behield, samen met de
andere, in het Verbond van de Upstalsboom verenigde boerenrepubliekjes tussen Lauwers en
Jadebusen, de daarop volgende twee eeuwen nog zijn onafhankelijkheid. De komst van
Albrecht van Saksen in 1498 markeert het einde van de Friese vrijheid. In de Groninger
Ommelanden en het Graafschap Oost-Friesland verdween het daar gesproken Fries onder
invloed van respectievelijk het taalgebruik van de stad Groningen en het graafschap Oost-
Friesland. Van de Noordfriezen wordt aangenomen dat tussen 700 en 1200 er een immigratie
van Friezen uit de zuidelijker gelegen Friese gebieden heeft plaatsgevonden (Sjölin,
1969:1-3).
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ervaringen wijzen in de richting van Entzingers (1985:64-65) constatering
dat geldigheid en betrouwbaarheid van internationaal vergelijkend
onderzoek gebaat zijn bij het in één hand houden van het verzamelen van het
empirisch materiaal voor zulk onderzoek. Die praktische benadering kan
worden aangevuld met het wijzen op het beschikbare onderzoeksbudget, de
voor het onderzoek uitgetrokken tijd, de organisatorische mogelijkheden en
het door de onderzoeker beheersen van de voor het onderzoek relevante
talen. Bovendien kan de keuze van te onderzoeken landen ingeperkt worden
door het bredere kader waarin het onderzoek mogelijk plaatsvindt en/of de
organisatorische setting van waaruit de onderzoeker zijn werk verricht.

In dit onderzoek naar de beleidsvorming inzake regionale talen staat het
object van onderzoek niet los van de doelstellingen van de werkgever van de
onderzoeker, te weten de Fryske Akademy, alsmede het werk van het door
dezelfde organisatie uitgevoerde Mercator-project.  Die context maakt dat11

het voor de hand ligt om het Fries in de vergelijking te betrekken, naast één
of meerdere regionale talen in één of meerdere lidstaten van de Europese
Unie. Gezien de doelstelling van de Fryske Akademy: de beoefening van de
wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar
uitingen en in de breedste betekenis, is verbonden, ligt het nader
gepreciseerd evenzeer voor de hand om de beleidsvorming inzake het in
Duitsland gesproken Noordfries in het onderzoek te betrekken.  En wanneer12

dat gebeurt ligt het eveneens in de reden om ook het Sorbisch, de tweede in
Duitsland gesproken regionale taal in het onderzoek op te nemen. De facto
houdt een dergelijke keuze de analyse van de beleidsvorming met betrekking
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Dekker (1989:63) heeft het in zijn onderzoek uiteraard over de Bondsrepubliek Duitsland en13

niet over de Duitse Democratische Republiek. De eenwording van de twee staten in 1990 lijkt
het ‘similar’-karakter van Nederland en Duitsland echter niet beïnvloed te hebben. Wanneer
het gaat om welvaart, arbeidsparticipatie, inkomens of consumptie ontlopen de twee
buurlanden elkaar in de actualiteit amper (Centraal Plan Bureau, 1997:80-107). 
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tot een regionale taal in drie deelstaten in: Sleeswijk-Holstein, Brandenburg
en Saksen. Het Fries in Nederland daarbij gerekend, gaat het dan om
minimaal vier verschillende met elkaar te vergelijken beleidssituaties. De
keuze voor de te onderzoeken beleidssituaties kan verder bepaald worden
aan de hand van de volgende criteria:

- Het zich feitelijk voordoen van het beleidsvormingsproces, dat wil zeggen
dat waar geen beleidsvormingsproces plaatsvindt er ook weinig valt te on-
derzoeken.

- De directe of indirecte relevantie van het betrokken beleidsproces voor de
betreffende unieke regionale taal. Een beleidsproces zonder relevantie
voor de betreffende taal valt buiten de termen van dit onderzoek.

- De duur van het beleidsvormingsproces, dat wil zeggen dat het betreffende
beleidsvormingsproces zich over een langere tijd dient uit te strekken, om
onderzocht te kunnen worden.

- De betrokkenheid van vertegenwoordigers van de betreffende unieke
regionale taal en actoren van de centrale overheid. Een
beleidsvormingsproces alleen aan de kant van de betreffende taalgroep of
alleen binnen een departement valt buiten de termen van dit onderzoek.

- De opinie inzake de relevantie van de zijde van de direct betrokkenen. Een
beleidsvormingsproces dat volgens de direct betrokkenen geen relevantie
voor de status van de betreffende taal heeft, valt eveneens buiten de
termen van dit onderzoek.

Een keuze voor een nadere bestudering van de Nederlandse en Duitse
beleidsvorming inzake regionale talen wordt niet door de in deze studie
gekozen theoretische benadering verhinderd, maar evenmin voorgeschreven.
Wel past de keuze voor een vergelijking tussen de Nederlandse en de Duitse
beleidsvorming in een ‘most similar-benadering’. West-Duitsland is, en
daarbij kan worden aangesloten bij Dekker (1989:63), een hoogontwikkeld
land in West- Europa en als zodanig beter met Nederland vergelijkbaar dan
armere Zuideuropese landen, of landen buiten Europa.  Het niveau van de13

overheidsuitgaven als percentage van het Bruto Nationaal Product verschilt
in de twee landen amper van elkaar (Centraal Plan Bureau, 1997:98). En
beide landen scoren even hoog als het om de zogenaamde
beïnvloedingsindex voor de centrale overheid gaat (Lane & Ersson,
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Zie bijvoorbeeld de opsomming van Wielenga (1989:6-10) inzake allerlei publicaties die14

Duitsland betreffen.
Dat geldt ook voor het rijtje nationale verworvenheden dat in een populaire opsomming hemel15

en hel kenmerkt. In de hemel zouden de Italianen de minnaars zijn, Fransen bereiden het eten,
Duitsers leveren de werktuigbouwkundigen, de politie bestaat uit Engelsen en de overheid
wordt door Zwitsers gevormd. In de hel zijn daarentegen de Zwitsers minnaars, Engelsen
zorgen voor het eten, Fransen zijn werktuigbouwkundigen, Duitsers leveren de politie en de
overheid wordt door Italianen gevormd (NRC-Handelsblad, 10 februari 1999). 
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1994:265). Tenslotte illustreert de hoeveelheid ondertussen verschenen
Nederlandse publicaties inzake Duitsland of Nederlands-Duitse
verhoudingen bovendien de relevantie van een keuze voor een vergelijkend
onderzoek tussen Nederland en Duitsland.14

Als laatste argument om het vergelijken van de Nederlandse en Duitse
beleidsvorming inzake regionale talen te funderen, kan op de hiervoor ge-
noemde ‘real knowledge’ van de onderzoeker worden gewezen. Het feit dat
de onderzoeker in ruim vijfentwintig jaar als secretaris van de Fryske Rie
mede gestalte heeft kunnen geven aan de contacten tussen de drie
Frieslanden en daarmee in aanraking is gekomen met vele personen,
organisaties en ontwikkelingen in onder meer Noord-Friesland, kan het
onderzoek te stade komen. Voorwaarde is echter wel dat daarmee mogelijk
samenhangende negatieve aspecten als een zekere bedrijfsblindheid of
vooringenomenheid zonder gevolgen blijven. De aan wetenschappelijk
onderzoek te stellen eisen dienen de onderzoeker zoveel mogelijk op het
rechte pad in dezen te houden.

Het gaat dus om vergelijkend onderzoek binnen de Nederlandse en Duitse
beleidscontext, dat met behulp van het BIC-model wordt uitgevoerd.
Voordat de concrete gevallen van beleidsvorming aan de orde komen, wordt
op die context ingegaan.

3.5 Nederland en Duitsland

3.5.1 Overeenkomsten en verschillen

‘Most similar’ is niet gelijk aan ‘similar’: Nederland is geen Duitsland en
Duitsland is geen Nederland. Dat is moeilijk verrassend te noemen in het
geval van twee onafhankelijke staten.  Dat Duitsland en Nederland niet15

‘similar’ zijn, maar van elkaar verschillen, hoewel in mindere mate dan
Huizinga in 1934 opmerkte, ziet iedereen die met open ogen de Nederlands-
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Huizinga (1950:311-312) schreef in 1934: “Een wonderlijk lotsbestel heeft ons volk,16

gescheiden van den oorspronkelijken stam, tot een deel van West-Europa gemaakt. Over
Delfzijl en Vaals loopt de grens tussen West- en Middel-Europa. In onze westelijkheid ligt
onze kracht en de reden van ons bestaan. Wij hooren aan den Atlantischen kant. Ons
zwaartepunt ligt op en over zee. Ons gezelschap is dat der westelijke volkeren, van het
grootste volk in de eerste plaats dat de moderne staatsorde schiep en nog de vrijheid
handhaaft.” Huizinga’s opmerking geeft enerzijds de historische verbondenheid tussen
Nederland en Duitsland weer en kan anderzijds niet worden begrepen zonder te wijzen op het
moment van schrijven heersende politieke bewind in Duitsland. Van Doorn (1990a:8) merkt
46 jaar later op dat Duitsland, niet gehinderd door zijn traumatische voorhistorie, de meest
stabiele parlementaire democratie heeft gevestigd die Europa in deze eeuw gekend heeft. Die
constatering lijkt overigens geen recht te doen aan de stabiliteit van een aantal andere
parlementaire democratieën in West- en Noord-Europa.
Dekker (1989:419-431) geeft een overzicht van acht verschillende typologieën voor onderzoek17

van overheidsbeleid. In al die typologieën wordt Nederland niet genoemd of blijkt het moeilijk
plaatsbaar te zijn. En dat betekent dat zich voor Nederland geen verwante landen aandienen,
waarmee een vergelijking direct voor de hand ligt. Tegelijk merkt Dekker (1989:429) op dat
de afstand van de type-kenmerken tot de tastbare ambtelijke (plannings)activiteiten groot is.
Dat betekent dat voorzichtigheid geboden is, wanneer dergelijke typologieën gebruikt worden
om het verloop van de beleidsvorming te verklaren.
Het Koninkrijk der Nederlanden kent overigens federale trekken voor zover het gaat om de18

verhoudingen tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba (Kraan, 1988:483).
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Duitse grens passeert.  Min of meer onafhankelijk van elkaar verlopende16

ontwikkelingen op staatkundig, cultureel en maatschappelijk terrein hebben
in de loop van de eeuwen voor opmerkelijke verschillen tussen de twee
staten gezorgd. Die verschillen kunnen te groot geacht worden voor een
zinvol vergelijken.  Maar tegelijk moet dan geconstateerd worden dat ieder17

internationaal vergelijken onmogelijk is. Door het benadrukken van de
verschillen wordt het gevaar groot dat er geen oog bestaat voor juist de
gelijkheid en overeenkomsten die naast verschillen bestaan. De hiervoor
gememoreerde data van het Centraal Plan Bureau leggen juist de nadruk op
de overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland. En Stoop (1992:302)
constateert dat de Nederlandse verzorgingsstaat in grote lijnen overeen komt
met de Duitse verzorgingsstaat. Aan die constatering kan worden
toegevoegd dat slechts enkele landen in West-Europa samen met Nederland
onder het etiket ‘most similar’ gebracht kunnen worden. Het merendeel van
de staten staat, welke benadering ook gekozen wordt, echter verder van
Nederland af dan Duitsland.

Het mogelijk meest substantiële verschil tussen Nederland en Duitsland,
voor zover het om de staatsinrichting gaat, is in de mate van centralisatie ge-
legen. Het federale karakter van de Duitse bondsstaat, staat tegenover de
Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat.18

Reiken artikel 50 en hoofdstuk 7 van de Nederlandse Grondwet de
constitutionele grondslag van de Nederlandse gedecentraliseerde
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De federale structuur van de Bondsrepubliek Duitsland heeft zijn wortels in de vorige eeuw.19

Bij het tot stand komen van het Duitse keizerrijk in 1871 is in het begin meer sprake van een
gemeenschap van Länder dan van één federale staat. In de republiek van Weimar treedt een
gematigde centralisatie op. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de bezettings-
machten, evenals de nieuwe Westduitse politici, een voorkeur voor een terugkeer naar meer
federale verhoudingen, mede als reactie op de onder de nazi’s gepraktiseerde centralistische
dictatuur (Dekker, 1989:76-77).
De DDR laat een tegengestelde opvatting zien. De Grondwet van 1949 schaft alle bestaande
federale structuren en tradities af. Daarvoor in de plaats komt, naar het voorbeeld van de
Sovjet-Unie, een centraal gestuurde planeconomie. De inrichting van de centrale eenheidsstaat
in 14 Bezirke en 217 districten sluit bij de economisch-ideologische overwegingen aan
(Herbst, Ranke, Winkler, 1994:101).
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eenheidsstaat aan, de Duitse Grondwet verschaft in artikel 30 de juridische
grondslag voor de federale opbouw van de Bondsrepubliek Duitsland.
Volgens dat artikel zijn het de deelstaten die verantwoordelijkheid dragen
voor de “Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der
staatlichen Aufgaben”, tenzij de Grondwet een andere regeling heeft
getroffen of mogelijk maakt.  Het laatste is onder meer het geval op het19

terrein van de buitenlandse zaken, defensie, civiele verdediging,
nationaliteit, luchtverkeer en geldwezen. Op die terreinen is volgens art. 73
uitsluitend de Bond bevoegd. Naast de uitsluitende bevoegdheden van zowel
Bond als deelstaten, kent art. 74 van de Grondwet een concurrerende
bevoegdheid van Bond en deelstaten, die zich in de praktijk echter heeft ont-
wikkeld tot vooral een uitsluitende bevoegdheid voor de federale overheid
(Burkens, 1988:142).

Daarnaast heeft de Bond een raamwetgevingsbevoegdheid, die onder meer
wordt gerealiseerd op het terrein van het ambtenarenrecht, de ruimtelijke
ordening, de algemene grondregels voor het hoger onderwijs en de bescher-
ming van het Duitse cultuurgoed tegen vertrek naar het buitenland. De
artikels 91a en 91b schrijft het meewerken van de Bond bij het vervullen
van de verplichtingen van de deelstaten voor, wanneer deze verplichtingen
belangrijk voor het geheel zijn en het meewerken door de Bond vereist is
voor het verbeteren van de levensomstandigheden. Deze
gemeenschappelijke verplichtingen gelden voor de uitbreiding en
nieuwbouw van hogescholen, de verbetering van de regionale economische
structuur, agrarische structuur en de kustbeveiliging. Bovendien kunnen
Bond en deelstaten overeenkomen samen te werken bij de
onderwijsplanning en de steun aan instellingen en plannen op het terrein van
wetenschappelijk onderzoek van boven regionale betekenis. Per saldo is de
wetgeving van de deelstaten teruggedrongen tot het politierecht, gemeente-
wezen en het voor dit onderzoek relevante terrein van de cultuur (Burkens,
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Burkens noemt verrassenderwijs en ten onrechte niet het onderwijs. Een verklaring daarvoor20

zou kunnen luiden dat de naamgeving ‘Kultusministerium’ in Nederland niet aan verant-
woordelijkheid voor het onderwijs doet denken. 
Een uitzondering op de regel dat de deelstaten relevant zijn wanneer het om het cultuur- en21

onderwijsbeleid gaat, wordt gevormd door de, hierna nog aan de orde komende substantiële
mede-financiering door de Bond van de in 1991 opgerichte Stiftung für das sorbische Volk.
Dekker (1989:71) heeft reeds eerder geconstateerd dat een vergelijking tussen de centrale22

overheid in Nederland en de overheden van de deelstaten in Duitsland, op afzonderlijke
beleidsterreinen vaak meer voor de hand ligt, dan een vergelijking met het federale niveau.
Naast andere redenen noemt hij daarbij de bestuurlijke bevoegdheden als grond. Kiel is de
hoofdstad van Sleeswijk-Holstein, Hannover is het regeringscentrum van Nedersaksen,
Potsdam vervult dezelfde functie in Brandenburg en Dresden is de hoofdstad van Saksen.
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1988:142).  De deelstaten zijn eveneens bevoegd in het geval van de regel-20

geving en het bestuur inzake het onderwijs. Daarbij mag de wetgeving niet
in strijd met de wetgeving van het federale niveau zijn. Wanneer het om de
planning van het onderwijsbeleid voor de langere termijn gaat, is de samen-
werking tussen de Bond en de deelstaten een vereiste (Leenknegt, 1997:
97-98).

Om het ‘most similar’-karakter van de vergelijking in stand te houden, kan
het probleem van het verschil in staatsrechtelijke structuur tussen Nederland
en Duitsland, opgelost worden door met name de deelstaten in het
onderzoek te betrekken. Als het om beleidsprocessen op het terrein van taal
en cultuur, met inbegrip van de media, gaat, is het niet de Bond, maar zijn
het de deelstaten die relevant zijn.  Taal- en cultuurbeleid wordt niet in21

Bonn, thans Berlijn, gemaakt, maar in ieder geval voor zover het om het
Noordfries en het Sorbisch gaat, in respectievelijk Kiel, Dresden en
Potsdam.22

Naast het verschil in institutionele structuur tussen de beide landen, zijn er
uiteraard meer verschillen, waaronder culturele verschillen. Zoals reeds in
hoofdstuk 2 werd aangegeven, heeft Hofstede in zijn bredere in maar liefst
vijftig landen gehouden onderzoek de culturele context nader omschreven in
een vijftal verschillende dimensies.

Hofstede (1991:38 e.v.) gaat daarbij onder meer op het verschijnsel van
machtafstand in. Daaronder verstaat hij de mate waarin minder machtige
leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren
dat de macht ongelijk verdeeld is. Machtafstand is het antwoord van een
bepaalde cultuur op het, onder meer met het oog op de verhouding tussen
minderheids- en meerderheidstaal relevante probleem dat mensen ongelijk
zijn. Scores op de door hem ontwikkelde machtafstandindex geven
informatie over de afhankelijkheidsrelaties in een land. Hofstede (1991:41)
komt tot de conclusie dat Nederland en Duitsland bijna dezelfde score op de
machtafstandindex halen. Een land als België scoort daarentegen veel hoger
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Hofstede (1991:62) verklaart het huidige verschil in machtafstand tussen de Romaans- en de23

Germaanstalige landen met het wijzen op de historische wortels: het bestaan van één
machtscentrum in het Romeinse Rijk. Dat rijk ligt ten grondslag aan de Romaanstalige landen.
In de Germaanstalige landen was daarentegen juist sprake van kleine stamverbanden met
plaatselijke leiders die niet bereid waren bevelen van anderen te accepteren. Dat wezenlijke
verschil in staatsvorm zou te maken kunnen hebben met de geografische ligging, de
bevolkingsgrootte en de rijkdom. De geografische ligging lijkt met name vertaald te kunnen
worden in klimatologische omstandigheden die verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop
mensen een bestaan kunnen verwerven en daarmee tegenover hun medemensen staan. De
bevolkingsgrootte heeft gevolgen voor de relatie tussen burgers en overheid. In een klein land
zou de overheid toegankelijker zijn, zij kan dichter bij de burgers staan. Rijkdom heeft
gevolgen voor of is oorzaak van minder afhankelijkheid van macht door minder traditionele
landbouw, meer moderne techniek, meer verstedelijking, meer sociale mobiliteit, een beter
onderwijssysteem en een grotere middenklasse (Hofstede, 1991:64).
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op de machtafstandindex. In het algemeen zijn het de Romaanstalige landen
die hoge machtafstandwaarden laten zien, terwijl Germaanstalige landen,
zoals Nederland, Groot- Brittannië, Duitsland en de Scandinavische landen
juist lage waarden vertonen.  Hoewel de aan de resultaten ten grondslag23

liggende methodiek, Hofstede’s onderzoek richtte zich op de arbeidssituatie
met leidinggevenden en ondergeschikten, niet a priori voor de relatie tussen
taalgroepen op behoeft te gaan, wijzen de resultaten niettemin in de richting
van een algemeen klimaat dat ook voor de betrokken taalgroepen geldt.

Hofstede (1991:55-56) gaat expliciet op de gevolgen van machtafstand
voor de relatie autoriteit-burger in. In landen met een kleine machtafstand,
zoals Nederland en Duitsland, is macht gebaseerd op legitimiteit en
onderworpen aan het oordeel over goed en kwaad. Ongelijkheid wordt in
een dergelijke samenleving als fundamenteel onwenselijk beschouwd.
Omdat ongelijkheid echter onvermijdelijk is, dient zij met hulp van politieke
middelen, zo is de opvatting, zo klein mogelijk gemaakt te worden. De wet
moet garanderen dat iedereen, ongeacht zijn of haar status en juist anders
dan in een samenleving met een grote machtafstand, gelijke rechten heeft.
Landen met een kleine machtafstand hebben meestal een pluralistische
regering die op grond van verkiezingsresultaten van tijd tot tijd van de ene
coalitie overgaat op de andere. In zulke landen wordt het politieke spectrum
gekenmerkt door een sterk midden en relatief zwakke linker- en
rechtervleugels.

De beschouwingen van Hofstede kunnen worden doorgetrokken naar de
houding van de taalmeerderheid tegenover de taalminderheid. In landen met
een geringe machtafstand kan verwacht worden dat de relatie tussen ver-
schillende taalgroepen gekenmerkt wordt door formele oplossingen en
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Rob Meines (1990:88), gedurende zes jaar correspondent van NRC-Handelsblad en het NOS-24

Journaal in Duitsland, wijst erop dat meerderheid in Duitsland meerderheid is, ook al bestaat
het verschil met de minderheid uit slechts één stem. De minderheid probeert haar gelijk te
bewerkstelligen met het doen van een beroep op formele punten: “aan bepaalde regels is niet
voldaan, het besluit is in strijd met de Grondwet, de regering of het bestuur heeft een
bedrieglijke vorm van informatie toegepast.”
Duitsland scoort met Finland, Oostenrijk en Zwitserland hoog wanneer het om onzeker-25

heidsmijding gaat. Dat lijkt niet los te staan van het angstniveau dat in die landen in samen-
hang met de Tweede Wereldoorlog bestond. Een wereldoorlog lijkt op dit moment verder af
dan ooit, maar dat wil niet zeggen dat het angstniveau daarmee ook geheel is verdwenen. Zo
spelen economische processen in de zin van angst voor een economische crisis of een
afnemende welvaart evenzeer een rol (Hofstede, 1991:174). Meines (1990:98) spreekt over
de grondigheidscultuur. Die cultuur lijkt alles met onzekerheidsmijding te maken te hebben.
Het zou gaan om de behoefte van mensen om “alle aspecten van een gebeurtenis of een ge-
plande activiteit precies te kennen, voor te bereiden en voor te schrijven.”
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regelingen, terwijl conflicten zoveel mogelijk vermeden worden.  Dat houdt24

ook in dat het in dergelijke landen niet a priori om uitzonderingen of con-
flicten gaat wanneer de regionale talen beleidsmatig in het vizier komen,
maar het reguliere processen van beleidsvorming betreft wanneer de
betrokken regionale taal aan de orde is. Lademacher (1992:229) wijst er
overigens op dat de ontwikkelingen in Nederland en Duitsland uiteenlopen,
wanneer het gaat om de erkenning en behandeling van politieke en sociaal
alternatieve ideeën of organisaties. In Nederland zou, in tegenstelling tot
Duitsland, sprake zijn van een gemakkelijk “binnenloodsen van vele
alternatieve, al of niet protesterende groeperingen in een al lang
functionerend parlementair stelsel.”

Hofstede (1991:26) gebruikt niet alleen verschillen in machtafstand om
verschillen tussen nationale culturen op het spoor te komen, maar kijkt,
behalve naar nog andere dimensies, naar de wijze waarop individuen met
onzekerheid omgaan. Onzekerheidsmijding lijdt tot een proberen
onduidelijkheid te reduceren (Hofstede, 1991:149).  Mensen die deel25

uitmaken van onzekerheidsmijdende culturen streven naar structuur in hun
organisaties, instituties en relaties. Het mijden van onzekerheid staat daarbij
niet gelijk aan het mijden van risico’s. In het laatste geval gaat het om een
specifieke gebeurtenis, in het eerste geval gaat het veel meer om een
onbestemd gevoel. In een onzekerheidsmijdende cultuur wordt bij
voortduring geprobeerd de van onzekerheid uitgaande dreiging onder
controle te krijgen. Wat afwijkt, wordt niet als interessant gezien, maar is
juist gevaarlijk. Het middel om onzekerheid te lijf te gaan, bestaat uit
regelgeving. Duitsland kwalificeert zich door een sterke on-
zekerheidsmijding en daarmee regelzucht. Nederland en het Verenigd
Koninkrijk kennen evenals de Scandinavische landen, maar anders dan
Duitsland, België, Frankrijk en Italië, een zwakke onzekerheidsmijding.
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In Duitsland gaat volgens Hofstede’s bevindingen een sterke
onzekerheidsmijding gepaard met een individualistische instelling van de
burgers. Zo’n situatie leidt over het algemeen tot expliciete op schrift
gestelde regels. Rechtsformalisme en gehechtheid aan een strikte
handhaving van de staatsrechtelijke verhoudingen zijn aanzienlijk in de
Duitse Bondsrepubliek, schrijft Dekker (1989:311) in zijn proefschrift over
de overheidsplanning in West- Europa. Met betrekking tot minderheden
kennen dergelijke landen vaak gevoelens van afkeer, maar het universalisme
van de individualistische staat probeert meestal wel, althans officieel, te
garanderen dat de rechten van iedereen worden gerespecteerd. Extremisme
tegen anderen blijft beperkt tot de politieke marges (Hofstede, 1991:165).

In de ideaaltypologie van Hofstede zijn burgers in een sterk op onzeker-
heidsmijding gerichte samenleving onmondig tegenover de overheid,
burgers en ambtenaren staan beide negatief tegenover het politieke proces.
Dergelijke samenlevingen zouden verder gekenmerkt worden door
nationalisme, xenofobie en de gelijkschakeling van minderheden. In zwak
onzekerheidsmijdende culturen zijn de burgers juist mondig tegenover de
overheid. Burgers en ambtenaren staan positief tegenover het politieke
gebeuren en regionalisme en internationalisme zijn relevante waarden. Voor
minderheden kan in een samenleving die op onzekerheidsmijding is gericht,
een speciale status verwacht worden.

Of de door Hofstede gedachte verschillen ook in het beleid met betrekking
tot de regionale talen tot uiting komen, dient afgewacht te worden.

Ter afsluiting van het voorgaande kan de keuze van landen en gevallen in
een schema worden gepresenteerd. De te analyseren taalbeleidssituaties, die
geselecteerd zijn op grond van de ad 3 weergegeven criteria, komen achter-
eenvolgens in de hoofdstukken 5, 6 en 7 aan de orde.

Voor het verdiepen van het historisch reliëf voor het onderzoek naar de
beleidsvorming inzake het Fries en Sorbisch wordt na het schema ingegaan
op het taalbeleid, zoals dat door Nederland en Duitsland tot heden gevoerd
is. Dat historisch reliëf past in de al eerder naar voren gebrachte opvatting
om het beleidsonderzoek niet tot een te korte termijn te beperken, maar voor
een langere periode na te gaan. Het eerder gevoerde en actuele beleid inzake
het Nederlands en het Duits vormt, evenals de ontwikkelde internationale
regelgeving, een deel van de context voor het beleid inzake het Fries en het
Sorbisch. Het beleid dat met het oog op het Fries en het Sorbisch is
ontwikkeld, passeert de revue in de hoofdstukken 5, 6 en 7, die hierna aan
de beleidsvorming voor die talen zijn gewijd. Daaraan voorafgaand wordt in
hoofdstuk 4 de internationale regelgeving op het terrein van taal, die
eveneens een deel van de context voor de beleidsvorming op het terrein van
de regionale talen vormt, beschreven.
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3.5.2 De Nederlandse overheid en de taal

3.5.2.1 Het taalbeleid vanaf de zestiende eeuw

De Nederlandse overheid heeft de eigen taal lang vanuit een monocentrisch-
economisch perspectief benaderd. Zo spreekt Van der Plank (1979:36),
voordat de Europese integratie voor een oplevend taalbesef in Nederland
zou zorgen, over de ‘kelner-functie’ van Nederland die erop gericht is om
het de eigen cliëntèle vooral naar de zin te maken en de taal daarom negeert.
Daarmee wordt geen nieuws verteld. Reeds eeuwenlang wordt immers het
gebrek aan taaltrouw van de Nederlanders gesignaleerd (Groeneboer,
1997b:55).
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Keuzeschema: vergelijken van landen en gevallen

1 Welke landen in het onderzoek betrekken?

Criterium ÿ ‘most similar’

leidt tot ÿ Nederland en Duitsland

2 Welke taalsituaties in het onderzoek opnemen?

Criterium ÿ unieke regionale talen

leidt tot ÿ Fries, Noordfries en Nieder- en Obersorbisch

3 Welke taalbeleidssituaties in het onderzoek opnemen?

Criteria ÿ het zich feitelijk voordoen van het beleidsvormings-
proces;

ÿ de directe of indirecte relevantie van het betrokken beleidsproces
voor de betreffende unieke regionale taal;

ÿ de duur van het beleidsvormingsproces;

ÿ de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de betreffende unieke
regionale taal en actoren van de centrale overheid, en

ÿ de opinie inzake de relevantie van de zijde van de direct
betrokkenen.

leiden tot onderzoek van

ÿ de realisatie van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur

ÿ de realisatie van Friese regionale publiek televisie

ÿ het Noordfries op de publieke radio

ÿ om het behoud van Horno

ÿ de realisatie van de Stiftung für das sorbische Volk
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Hetgeen nog niet wil zeggen dar er geen sprake van nationalistische gevoelens zou zijn. Zo26

wijst Fasseur (1998:117) wanneer het gaat om de opvoeding van de latere koningin
Wilhelmina, op het zelfbewustzijn van een uiterst nationalistisch voelende en denkende elite
aan het einde van de negentiende eeuw.
De Nederlandse wetgeving op het terrein van de cultuur vangt na de Tweede Wereldoorlog27

aan met de Wet van 13 juli 1951 inzake een wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars die dans-
en amusementsmuziek ten gehore brengen (Stbl. 1951:281). Eerst in de jaren zestig is sprake
van omvangrijkere wetgeving in de vorm van de Monumentenwet (Stbl. 1961:200), de
Archiefwet (Stbl. 1962:313) en de Omroepwet (Stbl. 1967:176).
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Van der Planks constatering vindt tien jaar later zijn pendant in de klacht
van Mourik (1989:17) dat de Nederlandse rijksoverheid geen internationaal
cultuurbeleid voert. Dat Nederland geen internationaal cultuurbeleid voert
lijkt te maken te hebben, zo denkt Mourik, met het “onderontwikkelde cultu-
rele zelfbewustzijn van de Nederlander”. Mourik (1989:19) meent dat die
omstandigheid te maken heeft met het beschouwen van de eigen cultuur als
een vanzelfsprekendheid, iets waar men zich niet druk over hoeft te maken,
omdat het er nu eenmaal is en verder ook onbedreigd is.

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van taal- en cultuurbesef kan
ook worden gevonden in de notie dat het federale karakter van de Republiek
der Verenigde Nederlanden het in de zeventiende eeuw niet goed mogelijk
heeft gemaakt om een op de eigen taal gebaseerde nationalistische politiek
te voeren. En als in andere landen in de loop van de negentiende eeuw de
Romantiek voor een opbloeiend taalbesef zorgt, blijft dat voor het
Nederlands achterwege. Groeneboer (1997:9) noemt de Belgische opstand
van de jaren dertig die een flink deel van het Nederlandse taalgebied buiten
de Nederlandse staat doet vallen, als reden. Maar het is de vraag of dat in dit
verband de enige factor is geweest. Zo lijkt ook moeilijk te kunnen worden
voorbijgegaan aan de tegelijk in Nederland opkomende emancipatie van de
diverse religieuze stromingen. Een ontbrekende culturele en religieuze
homogeniteit is nu eenmaal geen goede voedingsbodem voor de ideologie
van de natiestaat.26

Of er nu sprake is van een onderontwikkeld cultureel zelfbewustzijn of
een grote mate van culturele vanzelfsprekendheid, in beide gevallen leidt dat
tot een gering te noemen beleidsmatige en politieke aandacht voor taal en
cultuur. Feitelijk kan dan ook voor Nederland, wanneer wordt afgezien van
die met betrekking tot het onderwijs, niet over een wetgevingstraditie op het
terrein van taal en cultuur worden gesproken.  Voor zover de Nederlandse27

taal de nationale beleidsagenda weet te halen, is dat, afgezien van de
aandacht in relatie tot de positie van allochtone talen in met name het



Het vergelijken van beleid: Nederland en Duitsland

Het Fries haalt het Staatsblad voor het eerst en met naam in 1955, als het gaat om de28

aanpassing van de Lager Onderwijswet van 1920 (Stbl. 1955:225). Dat feit herhaalt zich een
jaar later met de publicatie van de Wet op het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer (Stbl.
1956:242).
Op dat moment heeft het Fries als geschreven taal van recht en bestuur in Fryslân zijn positie29

reeds aan het Nederlands verloren. Het Fries is tegen het einde van de zestiende eeuw als
schrijftaal verdrongen door het Nederlands. In Oosterlauwers Friesland en in Holland is het
geschreven èn het gesproken Fries al eerder verdrongen. Eerst in de loop van de zeventiende
eeuw zou, dankzij het werk van de Bolswarder dichter en schoolmeester Gysbert Japicx
(1603-1666) het Fries als schrijftaal terugkomen. Dan echter niet als bestuurstaal, maar
uitsluitend in literaire geschriften. Gysbert Japicx heeft voor ruim vijftig Friese psalm-
berijmingen gezorgd, maar het is de vraag of hij die voor kerkelijk gebruik heeft gedacht
(Popkema, 1983:67). Het – in de loop van de eeuwen sterk veranderde – Fries is als om-
gangstaal door de eeuwen heen bewaard gebleven (Vries, 1993:1-2). De eerste complete
Friese bijbelvertaling verschijnt in 1943, maar daarvoor verschijnen in de loop van de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw van verschillende vertalers meerdere bijbel-
hoofdstukken in het Fries. Van de kerstening van Fryslân tot in ieder geval de zestiende eeuw
is in de kerk en in het pastorale verkeer Fries gesproken. Na de hervorming wordt het
Nederlands voor de daarop volgende eeuwen de kerktaal (De Haan, 1978:5-10).

119

onderwijs, in samenhang met het Fries en/of de vrees voor te vergaande
Europese invloeden.28

Het begin van de Nederlandse taalpolitiek kan worden gelegd bij het in
1594 door de Staten-Generaal genomen besluit om Philips van Marnix van
Sint Aldegonde de opdracht te verlenen om het Oude Testament vanuit het
Hebreeuws te vertalen (De Gier, 1998:23). Marnix, die in 1598 overleed,
zou niet verder komen dan de vertaling van het eerste bijbelboek (De Gier,
1998: 36). In 1625 nam de Staten-Generaal het besluit dat tot de voor de
eenheid van de Nederlandse taal belangrijke Statenvertaling van de bijbel
zou leiden. Het besluit hield in “dat de vertalers – van de Bijbel in het
Nederlands – gezamenlijk, en wel te Leiden, zouden vergaderen, dat aan de
provinciën geschreven zou worden om voor hen tijdelijke ontheffing van
hun functiën te verkrijgen, met behoud van de traktementen en dat uit ’s
lands geldmiddelen de huishuur en andere onkosten bestreden zouden
worden” (De Bruin, 1937: 283-284).  Door vertalers en reviseurs uit29

verschillende gewesten te kiezen, zowel uit het noorden als uit het zuiden,
trachtte men tot een algemene taal te komen waarin geen plaats was voor
kenmerken die slechts tot één beperkt dialectgebied behoren. De in het
zuiden der Nederlanden gesproken taal drukte uiteindelijk echter een
duidelijk stempel op de Statenvertaling (Van der Wal, 1995:35). Op 17
september 1637 kan het eerste exemplaar van de Statenbijbel aan de
Staten-Generaal worden aangeboden (De Bruin, 1937:308- 315). Kan de
betrokkenheid van de nationale overheid bij de bijbelvertaling als het begin
van een taalbeleid gezien worden, van een daarna actief binnen- of
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Matthijs Siegenbeek (1774-1854), doopsgezind predikant te Dokkum en sinds 1797 de eerste30

hoogleraar Nederlands te Leiden; Petrus Weiland (1754-1842) remonstrants predikant te
Rotterdam.
Stbl.1830, 19.31

Koning Willem I nam in zijn tijd vele maatregels bij Koninklijk besluit. De koning beschikte32

over vergaande bevoegdheden mogelijk gemaakt door de Nederlandse Grondwetten van 1814
en 1815 en de blanketwet van 1818.
Borman (1996:34) spreekt in dit verband van een staatsrechtelijk curiosum.33
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buitenlands taalbeleid van de zijde van de Nederlandse overheid inzake de
Nederlandse taal is geen sprake.

Dat verandert in het begin van de negentiende eeuw. In 1804 voert de
overheid de eerste officiële spelling van het Nederlands in, zoals die in
opdracht van de minister van Onderwijs was voorbereid door Siegenbeek en
Weiland (Van der Wal, 1992:287-288).30

Het Koninklijk Besluit van 4 juni 1830, “houdende wijzigingen in de be-
staande bepalingen op het stuk der onderscheidene talen in het Rijk in ge-
bruik.” vormt een tweede voorbeeld van vroegtijdige Nederlandse taalplan-
ning.  Dat Koninklijk besluit regelt niet alleen in artikel 7 het gebruik van31

het Nederlands in de bestuurs- en rechtspraak:

“De Nederlandsche taal, wordt, in administratieve, financiële en geregtelijke

zaken, bij uitsluiting behouden voor de provincien Noordbraband, Gelderland,

Holland, Zeeland, Utrecht, Vriesland, Overijssel, Groningen en Drenthe”,

maar staat ook toe dat in de provincie Limburg, naast de toenmalige provin-
cies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen, alsmede de arrondissementen
Brussel en Leuven,

“in alle regtszaken, op verlangen van partijen, (...), dat de fransche taal, in de

akten en pleidooijen gebezigd worde”, evenals daar waar in gemeenten van de

betrokken provincies en arrondissementen “het fransch of waalsch de volkstaal is,

zullen alle handelingen en schrifturen tot het openbaar bestuur betrekkelijk, in de

fransche taal mogen geschieden.”32

Aan het Koninklijk besluit van 4 juni 1830 wordt in formele zin eerst een
einde gemaakt met het in werking treden van de uitbreiding per 1 januari
1996 van de Algemene Wet Bestuursrecht met een regeling over het gebruik
van de Nederlandse en Friese taal in het bestuurlijk verkeer. En passant
wordt dan het betreffende Koninklijk besluit ingetrokken.33

Dat het enige tijd heeft geduurd voordat het Frans als officiële taal in de
provincie Limburg is afgeschaft, lijkt overigens minder over de actuele poli-
tiek van de Nederlandse regering tegenover de Franse taal of de bijzondere
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Zie onder meer: KB van 15 september 1819 (Stbl. 48), KB van 5 juli 1822 (Stbl. 17), KB van34

26 oktober 1822 (Stbl. 46), KB van 30 december 1822 (Stbl. 60), KB van 13 april 1823 (Stbl.
16), KB van 28 augustus 1829 (Stbl. 58), KB van 4 juni 1830 (Stbl. 19).
De Nederlandse situatie is onvergelijkbaar met die in België, waar de overheid, na een begin35

dat ‘een gematigde, minimalistische taalpolitiek’ genoemd is (Van Goethem, 1990:282), de
taal- en cultuurstrijd binnen het overheidsapparaat met name door middel van taalwetten,
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historische achtergrond van de provincie Limburg binnen het Nederlandse
staatsbestel te zeggen (Zondergeld, 1987:9-15), als wel de mate waarin de
regering een actief beleid inzake de Nederlandse taal heeft ontwikkeld. Het
Koninklijk besluit van 4 juni 1830 is overigens het eerste dat het gebruik
van het Nederlands als officiële taal in Fryslân regelt, waarmee de dan reeds
in Fryslân, evenals in andere gewesten, sinds ca. 1500 bestaande
Hollandstalige bestuurstaaltraditie, wordt bevestigd (Vries, 1993:129;
Zondergeld, 1987:7; Van Dijk, 1982:28-29).

Koning Willem I (1772-1843) voerde in zijn tijd, dat wil zeggen in het
korte tijdperk van het Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830), een, vanuit
de Franse revolutionaire ideologie: “Eén staat, één taal” en het Duitse
romantische denken: “Eén taal, één natie, één staat” te begrijpen, actieve
taalpolitiek met het doel de positie van het Nederlands in met name het
zuiden te versterken (De Jonghe, 1967:23).  Onder het bewind van Willem I34

kreeg de taalgrens die België zowel geografisch als sociaal doorsnijdt, voor
het eerst een bestuurlijk belang. Met het Koninklijk besluit van 5 juli 1822
werden de bestuurlijke grenzen aangepast aan de taalgrens, zodat de
arrondissementen Brussel en Leuven de Vlaamse gemeenten omvatten en
het arrondissement Nijvel de Waalse. Het onderwijs vormde echter het
voornaamste domein van de taalpolitiek in het begin van de negentiende
eeuw. Feitelijk bestond het beleid uit een vernederlandsen van het onderwijs
in de taalgrensgemeenten om op die manier niet alleen de bestaande grens te
consolideren, maar ook terrein op het Frans terug te winnen. De op de
ontwikkeling van het Nederlands als staats- en nationale taal gerichte
politiek duurde echter te kort om lange-termijn-ontwikkelingen met
betrekking tot het Frans in de Zuidelijke Nederlanden ongedaan te maken. In
1830 werd het Frans de officiële taal van de Belgische staat (Lamarcq,
1996:207-209). Wel kan aan het onder Willem I gevoerde taalbeleid een
verzwakken van de logica van de verfransing in het huidige Vlaanderen
worden toegeschreven (Delwaide, 1996a:57).

Na het taalbeleid van koning Willem I lijkt de positie van het Nederlands,
met uitzondering van het onderwijsbeleid, in de Nederlandse nationale
politiek geen hoge prioriteit meer te krijgen. In tegenstelling tot de situatie
in België, bestond in Nederland ook geen directe noodzaak om de positie
van het Nederlands wettelijk te gaan regelen.  De mate van35
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trachtte te pacificeren (Baakman, Maes, Boukaert, 1994:237). Dat België een uitgesproken
taalstrijd laat zien, valt volgens Hofstede (1991:264) te verklaren uit het feit dat de taalgrens
ook een maatschappelijke grens was. De midden en hogere sociale strata in België gebruikten
het Frans ongeacht de taal van hun voorouders. En zodra er sprake was van een stijgen op de
maatschappelijke ladder pasten de Vlaamstaligen zich aan bij de taal en de cultuur van de
middenklasse.
De mate van vanzelfsprekendheid, hoewel volgens de Cultuurnota 1997-2000 van het36

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1996) aan slijtage onderhevig, lijkt
recht evenredig te zijn aan de mate van onbegrip en onwetendheid bij Haagse politici en
ambtenaren inzake het Fries, zoals geconstateerd door de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, belast met de coördinatie van het rijksbeleid ten aanzien van de Friese taal (Gorter,
1991:10). De Groninger Commissaris der Koningin H.J.L. Vonhoff spreekt wanneer het over
het Nederlands gaat, niet over vanzelfsprekendheid, maar over “grove onachtzaamheid met
betrekking tot de verdediging van dit kostelijk goed” (Staatscourant, 90, 5, 10 mei 1995).
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vanzelfsprekendheid waarmee het Nederlands dè taal van het Koninkrijk is,
bleef tot in de loop van de jaren tachtig groot.36

3.5.2.2 Nederlands taalbeleid in de koloniën

In hoofdstuk 1 werd de Nederlandse taalplanning in Nederlands-Indië een
uitzondering op de regel van koloniale politiek genoemd, om de
invloedssfeer van de taal van de kolonisator te vergroten. Zo werd op de
inlandse lagere scholen in Nederlands-Indië de moedertaal van de leerlingen
als voertaal gebruikt. En in 1865 werd het Maleis als tweede officiële taal
door het Nederlandse bestuur aanvaard. Het Maleis vervulde de functie van
taal van het lokaal bestuur, de handel en de communicatie, alsmede de
functie van eerste onderwijstaal voor niet-Europeanen in het koloniale
onderwijssysteem. Dat betekent dat het Nederlands slechts een
ondergeschikte rol speelde en feitelijk beperkt bleef tot het binnenlands
bestuur en het onderwijs aan de Europeanen en een kleine
Nederlands-Indische elite. Voor die domeinen is het Nederlandse taalbeleid
overigens niet zonder succes, zoals blijkt uit de grote mate van ver-
nederlandsing van de (Indo-)Europese bevolking. Tussen 1920 en 1930
vindt er een verdrievoudiging plaats van het aantal Nederlandssprekende
autochtonen en ‘Vreemde Oosterlingen’ in Nederlands-Indië (Groeneboer,
1993: 392). Tegelijk droeg het Nederlandse bestuur in belangrijke mate bij
aan de modernisering en standaardisering van het Maleis door de
ontwikkeling van woordenlijsten, een gestandaardiseerde spelling,
leermiddelen en de ondersteuning van de Maleise pers (Lowenberg,
1988:150-151).

De Indonesische Grondwet van 17 augustus 1945, kort na de Japanse
nederlaag uitgevaardigd, bepaalde dat het Indonesisch de nationale en
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Tegelijk garandeert de Grondwet het recht van de overige autochtone talen op hun bestaan en37

ontwikkeling (Dardjowidjojo, 1998:44).
Mogelijk was het Javaans, dat door 45% van de bevolking gesproken werd en een rijkere38

literaire traditie kende dan het Maleis, in de positie om de nieuwe status van het in Bahasa
Indonesia hernoemde Maleis te beconcurreren, maar dat is niet gebeurd (Dardjowidjojo,
1998:36). De meerderheid van de huidige Indonesiërs, met inbegrip van veel hoger
opgeleiden, beheerst het Engels slechts matig. Dardjowidjojo (1998:45) spreekt in dat verband
over de “minor drawbacks” van een succesvol bevorderen van de nationale taal.
Op een in 1965 gebracht parlementair werkbezoek aan Indonesië vroeg het Nederlandse39

Tweede Kamerlid drs. Th.H. Joekes (1996:301) naar de voertaal binnen het Indonesische
kabinet, De aangesproken minister antwoordde toen nog: “Hollands natuurlijk.” Eersel
(1997:207) wijst erop dat het Nederlands thans in Indonesië de functie vervult van klassieke
‘dode’ taal die nog slechts dient om toegang te krijgen tot schriftelijke documenten.
Dardjowidjojo (1998:36) gaat van 400 verschillende talen in Indonesië uit, waarvoor het40

Bahasa Indonesia de lingua franca vormt.
Alle wetten, akten en declaraties moesten, zo werd overeengekomen, in het Nederlands èn het41

Engels worden gepubliceerd, omdat de inwoners van Suriname geen Nederlands kenden. Maar
ze werden onderworpen aan de Nederlandse wet en in 1688 werd het plakkaat uitgevaardigd
dat alle verzoeken gericht aan het Hof in de Nederduitse taal gesteld dienden te zijn
(Gobardhan-Rambocus, 1997:226).
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officiële taal van de nieuwe republiek werd.  Dardjowidjojo (1998:36-37)37

verklaart het slagen van die onderneming uit het feit dat het Bahasa
Indonesia geen rivaliserende taal kende. De taal van de kolonisator, het
Nederlands, bleek gemakkelijk te vervangen, gemakkelijker dan wanneer het
om het Engels zou zijn gegaan.  Het Bahasa Indonesia is thans de38

exclusieve werktaal van de regering, de ambtenarij, de rechtspraak, het leger
en de door de overheid gecontroleerde massamedia.  Het onderwijs houdt39

verder rekening met de spreektaal van de voornaamste autochtone
minderheden. In de eerste drie klassen van de lagere school wordt
onderwezen in respectievelijk het Javaans, het Balinees, het Madoerees, het
Soendanees, het Bataks of het Makassar, de talen die gezamenlijk meer dan
90 % van de niet-geboren-Maleissprekers vertegenwoordigen.  In de eerste40

drie jaar is het Indonesisch verplicht leervak, daarna worden de rollen van
de nationale taal en de regionale taal omgedraaid. In het voortgezet en het
universitair onderwijs is het Bahasa Indonesia de enige taal (Esman,
1990:192).

Anders dan in Nederlands-Indië met zijn vele talen en geografische uit-
gestrektheid is het Nederlandse taalbeleid in Suriname en de Nederlandse
Antillen wel op een uitbreiding van de invloed van het Nederlands gericht
geweest.

In Suriname is het Nederlands sinds 1667, toen het land na de Tweede
Engelse Oorlog bij de Vrede van Breda in Nederlandse handen kwam, de
officiële taal (Gobardhan-Rambocus, 1997:225).  Maar de eerste tweehon-41

derd jaar zal er geen sprake van een gerichte taal- en cultuurpolitiek van de
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De drie Bovenwindse Antillen: Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, zijn Engelstalig, terwijl42

op Aruba, Bonaire en Curaçao het Papiaments de omgangstaal is, dat tegen het Spaans
aanleunt.
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zijde van de Nederlandse overheid zijn (Eersel, 1997:210). Pas in 1876 werd
bij ‘Verordening van de 8sten December 1876 houdende voorlopige voor-
zieningen betrekkelijk het lager onderwijs in de kolonie Suriname, in af-
wachting eener definitieve regeling van het onderwerp’, de leerplicht inge-
voerd. De voorlopige regeling nam de bestaande Nederlandse regelingen tot
voorbeeld en dat betekende onder meer de invoering van het op dat moment
in Nederland gehanteerde curriculum. Het assimilatieve doel van die opzet
was het binnen enkele generaties vernederlandsen van de Surinaamse
bevolking (Eersel, 1997:215). Het in 1876 ingezette beleid is tot de Tweede
Wereldoorlog onveranderd gevoerd, zonder dat overigens het doel van een
vernederlandsen van de bevolking volledig werd bereikt. Het Nederlands
bereikte wel een sterke positie als bestuurs- en onderwijstaal, maar
daarnaast is het Sranan, de belangrijkste Creooltaal in Suriname,
springlevend als omgangstaal en lingua franca (Eersel, 1997:209).

Na de Tweede Wereldoorlog werd het onderwijs in Suriname aangepast,
maar zonder dat de positie van het Nederlands ter discussie kwam te staan.
In het Algemeen Leerplan voor het gewoon lager onderwijs in Suriname van
1965 wordt “het tot stand brengen en handhaven van op zijn minst stabiele
tweetaligheid (Nederlands – andere ta(a)l(en)” als doel van het Nederlands-
talige onderwijs gezien (Gobardhan-Rambocus, 1997:240). Ook na de in
1975 verworven onafhankelijkheid neemt het Nederlands nog altijd de
positie van officiële taal in (Eersel, 1997:220).

Tot de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse taalpolitiek voor de
Benedenwindse Antillen gericht op een afschaffen van het Papiaments en
het verbreiden van het Nederlands (Van Putte: 1997:251).  Tot ver in de42

achttiende eeuw heeft de koloniale overheid amper belangstelling voor de
autochtone bevolking, maar dat verandert wanneer men zich in het begin van
de negentiende eeuw bewust wordt van de zwakke positie van het
Nederlands. Om dat te veranderen werd vanaf het eerste
onderwijsreglement, dat van 1819, het Nederlands als voertaal voor het
onderwijs voorgeschreven. Veel succes heeft die benadering echter niet
gehad (Van Putte, 1997:257-258). De positie van de koloniale taal bleek
achteraf meer geholpen met de komst van Shell op Curaçao in 1915. Shell
zorgde er voor dat het Nederlands de taal werd die men nodig had om
maatschappelijke vooruitgang te boeken (Van Putte, 1997:265).

Na 1945 werd het snel duidelijk dat het tot dan gevoerde beleid aangepast
moest worden. Maar ook na de in 1954 verkregen autonomie speelt het
Nederlands, hoewel slechts door 5% van de bevolking als eerste taal gespro-
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Tweede Kamer, 1980-1981, 16.622, 1-3.43

De sluiting van het Verdrag kan een overhaaste beslissing worden genoemd. Voor het44

formuleren van de eerste voorstellen tot en met de ratificatie is nog geen zes jaar nodig
geweest. Eerst in 1987 besluit het ingestelde Comité van Ministers om juridisch advies in te
winnen met betrekking tot de volkenrechtelijke consequenties van het Verdrag (Nijboer,
1996:342).
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ken, nog altijd een rol, onder meer als voertaal in het onderwijs (Van Putte,
1997:267-268).

3.5.2.3 Actuele beleidsvorming met betrekking tot het Nederlands

Sinds 1980 stellen België en Nederland zich gezamenlijk verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Die verantwoordelijkheid
heeft formeel gestalte gekregen in het op 9 september 1980 te Brussel
totstandgekomen Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Het
parlementaire debat in Nederland over de Nederlandse taal heeft zich in de
jaren 1980-1989 beperkt tot de goedkeuring van dit Taalunie-Verdrag. De
achtergrond voor het institutionaliseren van de gemeenschappelijk
Belgisch-Nederlandse inspanningen op het terrein van de Nederlandse taal
wordt onder anderen gevormd door de Europese integratie. De
respectievelijke regeringen van België en Nederland “zijn er echter van
overtuigd dat, wil de Nederlandse beschaving haar eigen bijdrage kunnen
blijven leveren aan de groeiende Europese en mondiale samenwerking, zij
haar culturele eigenheid zal dienen te bewaren en te versterken.”43

In de loop van de uitvoering van het Taalunie-Verdrag is het al relatief
snel duidelijk geworden dat het ontbreken van zowel de politieke wil tot
realisering van de geformuleerde doelstellingen als het missen van een
concrete beleidsvisie, tot een reorganisatie van de eerder gekozen opzet
dwongen. De eerdere ambities van samenwerking, coördinatie en
samenvoeging van de tot dan afzonderlijk bestaande instellingen en
overheidsregelingen, zijn teruggebracht tot een afstemming van Vlaamse en
Nederlandse beleidsmiddelen (Nijboer, 1996:340-341).  Het4 4

Taalunieverdrag kent als overeenkomst tussen twee regeringen inzake de
samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke taal, in de wereld
slechts één gelijke, namelijk het Verdrag met betrekking tot het Maleis dat
ondertussen door vier soevereine staten, namelijk Maleisië, Indonesië,
Singapore en Brunei, is ondertekend. Maar alleen in het kader van de
Taalunie is sprake van een permanente internationale organisatie die de
soevereiniteit van de twee landen bewust inperkt en waaraan bijvoorbeeld
het vaststellen van de officiële spelling van het Nederlands wordt
overgelaten (Vandaele, 1991:10). Dat is één van de taken van de Taalunie,
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Kleinere bijdragen worden besteed aan het Permanent Overleg Regionale Woordenboeken,45

waarbij het onder meer gaat om het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, het
Woordenboek van de Limburgse Dialecten en het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten,
en de ontwikkeling van Nederlandse componenten in de automatische vertaalvoorzieningen
die gebruikt worden door de instellingen van de Europese Unie. De Taalunie onderhoudt met
onder meer Zuid-Afrika en een vijftal landen in Midden- en Oost-Europa een bijzondere
relatie die gericht is op het versterken van het universitair onderwijs Nederlands. De Taalunie
is ook de initiatiefnemer tot de Taaluniepenning en verantwoordelijk voor de uitreiking van
de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren.
Het totstandkomen van het Taalunieverdrag is voor wat het Nederlandse aandeel betreft,46

evenmin los te zien van de met het proces van de Europese eenwording samenhangende
overwegingen (Nijboer, 1996:341).
Het gaat daarbij om prof.dr.ir. J.M.M. Ritzen, van 7 november 1989 tot 4 augustus 199847

minister van Onderwijs en Wetenschappen in resp. de kabinetten Lubbers III en Kok I.
Op het op 21 en 22 november 1991 door de Landelijke Vereniging van Neerlandici gehouden
congres “Het Nederlands na 1992” merkt Ethel Portnoy op: “Als je slecht Engels wil spreken,
ga je gang, maar niemand zal je er dankbaar voor zijn” (Staatscourant, 229, 2, 25 november
1991). En A. de Swaan citeert in hetzelfde verband K. L. Poll die, naar aanleiding van de
gedachten van de minister, een spreker die zich in een vreemde taal moet uitdrukken ‘Een
pianist met houten vingers’ heeft genoemd (NRC Handelsblad, 11. 1. 1997). Ook Hans Ree
gaat op het gebruiken van het Engels in: “Maar als ik mijn Engelse stukken lees, zie ik een
ander mens dan ik in het Nederlands ben” (NRC Handelsblad, 14-12-1999).
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naast onder meer het subsidiëren van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal bij de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicografie te Leiden.45

Verder draagt de Taalunie financieel bij aan het opstarten en instandhouden
van docentschappen in de Nederlandse taal aan meer dan 250 universiteiten
in ruim veertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië. De
financiële steun door de Taalunie is mogelijk door de bijdragen van
Nederland en Vlaanderen. De eerste draagt tweederde van het voor de
Taalunie beschikbare budget bij, Vlaanderen draagt eenderde deel bij
(Vandaele, 1991:10).

Het was met name onder druk van het sinds het eind van de jaren tachtig
geïntensivieerde Europese integratieproces, dat de belangstelling, zowel in
het parlement als daarbuiten, voor de toekomstige positie en functie van het
Nederlands toenam.  Directe aanleiding voor de parlementaire aandacht46

vormde de in 1989 door de minister van Onderwijs en Wetenschappen
gedane uitspraak om het Engels tot voertaal van het Nederlandse
universitaire onderwijs te maken.  De minister krijgt weinig bijval voor zijn47

suggestie, maar zorgt er met zijn uitspraak wel voor dat de Nederlandse taal
op adequate wijze een plaatsje op de politieke agenda krijgt. Dat leidde
uiteindelijk tot een wetswijziging die het Nederlands uitdrukkelijk verplicht
stelt als voertaal in het hoger onderwijs (De Jong, 1996:71). Overigens
pleitte dezelfde minister niet lang na zijn uitspraak inzake het gebruik van
het Engels, voor “een evenwichtige ontwikkeling van de Nederlandse taal,
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Staatscourant, 199, 2, 14 oktober 1991.48

Mr. dr. A. Postma is sinds 13 september 1983 lid van de Eerste Kamer voor het CDA.49

Motie Van Middelkoop/Mateman, TwK. 1990-1991, 21427, nr. 14.50

D.IJ.W. de Graaff-Nauta is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in de kabinetten Lubbers51

I, II en III. Zij is de eerste bewindspersoon in de Nederlandse geschiedenis die ver-
antwoordelijkheid draagt voor de portefeuille Friese zaken. Tijdens de laatste drie maanden
van het Kabinet Lubbers III is De Graaff minister van Binnenlandse Zaken (28 mei 1994 - 22
augustus 1994). Van 1962 tot en met 1986 is De Graaff lid van Provinciale Staten van Fryslân,
waarvan tussen 1982 en 1986 lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân.
Tweede Kamer, 1991 - 1992, 21.427, nr. 20.52
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opdat deze taal in alle sectoren van de samenleving instrument van
communicatie en wetenschap kan zijn.”48

Bij het begrotingsdebat over Algemene Zaken op 20 februari 1990 vroeg
CDA-senator Postma aandacht voor de positie van het Nederlands als taal
van het openbaar bestuur, de rechtspraak en het onderwijs.  In de visie van49

Postma speelt de overheid een cruciale rol bij het instandhouden van talen,
met name met het oog op het behouden van de noodzakelijke in de
schepping gegeven variatie aan talen, analoog aan het behoud van de
variatie in de natuur. Het verheffen van een taal op Europees niveau tot
lingua franca doorbreekt in de christen-democratische visie de
gelijkwaardigheid van talen en daarmee de gelijkwaardigheid van mensen
(Postma, 1991:353-354). Het initiatief van Postma werd gevolgd door onder
meer een motie van de Tweede Kamerleden Middelkoop (GPV) en
Mateman (CDA) waarin wordt gesteld dat “mede gelet op de verdergaande
Europese integratie het aanbeveling verdient een onderzoek te doen naar het
in wet en/of Grondwet vastleggen van het gebruik van de Nederlandse taal
als onderwijs-, bestuurs- en rechtstaal”.  Eén en ander leidde tot de op 1350

oktober 1991 door staatssecretaris De Graaff-Nauta (CDA)  van51

Binnenlandse Zaken uitgebrachte ‘Notitie over de grondwettelijke positie
van de Nederlandse taal als taal van bestuur en rechtspraak’.  Dat het52

Nederlands de taal van het Nederlandse bestuur en de rechtspraak is, maakt,
volgens de notitie, deel uit van het ongeschreven recht en wordt onderstreept
door “de constante jurisprudentie van de Hoge Raad en Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State. In die uitspraken, waarbij trouwens
zonder uitzondering de ‘concurrerende’ taal het Fries is, is een zeer be-
langrijke overweging altijd de vanzelfsprekende, hoewel niet wettelijk ver-
ankerde, positie van het Nederlands als dé bestuurs- en rechtstaal.”

De notitie van de staatssecretaris gaat verder in op de juridische en de
feitelijke positie van het Nederlands in de Europese Gemeenschappen. Naast
de constatering dat de nationale talen van de lidstaten juridisch
gelijkwaardig zijn, merkt de notitie – niet zonder recht – op: “In de praktijk
zijn de werktalen van de gemeenschappen vooral het Frans en het Engels
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De vaststelling dat alle nationale talen van de lidstaten van de Europese Unie juridisch53

gelijkwaardig zijn, gaat voorbij aan de hiervoor reeds weergegeven constateringen met be-
trekking tot de materiële positie van die talen binnen de Europese instellingen. Staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken P. Dankert (PvdA) deed tijdens het op 5 februari 1994 te Amsterdam
gehouden Taalcongres in dit verband de uitspraak: “Tijdelijk accepteren we dat binnen de
instellingen, of dat nu in de Commissie of op het ambtelijk niveau van de Raad is, enkele
werktalen domineren” (Staatscourant, 26, 2, 1994). De tijdelijkheid werd verder niet door de
staatssecretaris gekwantificeerd.
Tweede Kamer, 1995 - 1996, 24.431, nrs. 2 en 3.54
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geworden.”  De regering concludeert in haar notitie, na ook nog te zijn53

ingegaan op de grondwettelijke positie van de taal in een aantal andere
Europese landen, alsmede de werking van de Nederlandse Taalunie, dat zij
“grote waarde hecht aan versterking waar mogelijk van de positie van de
Nederlandse taal.” Opneming van een artikel ter zake, zoals in 22 van de
huidige 39 Europese staten het geval is, acht de regering moeilijk en
juridisch weinig meerwaarde geven. Die mening wordt gedeeld door
Kortmann (1996:1-2) die, reagerend op een voorstel van wet van de Tweede
Kamerleden Koekkoek en Van Middelkoop tot het opnemen van een
bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet, zich afvraagt of met een
dergelijk grondwetsartikel te voorkomen valt “dat de internationalisering het
Nederlands onder druk zet.” Akkermans (1993:2) lijkt positiever over een
mogelijk opnemen van een taalartikel in de Grondwet te denken. Hij
verwerpt echter, evenals de meerderheid van de Tweede Kamer dat nadien
zou doen, een grondrechtenbepaling die mogelijk verder zou reiken dan wat
in verdragen haalbaar is gebleken en wijst verder op het alternatief om een
taalartikel in het Statuut van het Koninkrijk op te nemen.

In het, bij het ontbreken van een initiatief van achter de regeringstafel,
door de Kamerleden Koekkoek en Middelkoop ingediende voorstel van wet,
wordt voorgesteld een artikel 22a in de Grondwet op te nemen met de
volgende, in het licht van in andere landen gehanteerde omschrijvingen
bescheiden inhoud:

“De bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal is voorwerp van zorg

van de overheid.”54

In de Memorie van Toelichting leggen de indieners van het wetsvoorstel
vooral het accent op de zorgplicht, die de wetgever aanmoedigt om de
Nederlandse taal te beschermen en het gebruik ervan te regelen waar dat
nodig is. De indieners van het voorgestelde taalartikel maken een tweetal
opmerkingen in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel die niet
automatisch uit de redactie van het betrokken grondwetsartikel voortvloeien
en waarvan het nog de vraag is of een artikel als het voorgestelde juist om
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De ontwerptekst noemt alleen het Nederlands en heeft daarmee in directe zin geen gevolgen55

voor de positie van het Fries. Zou het artikel een werkelijk versterken van de positie van het
Nederlands ten gevolge hebben, dan kunnen gevolgen voor de positie van het Fries, in
indirecte zin, niet worden uitgesloten. In het aan het wetsvoorstel gewijde debat op 9 april
1997 brengen meerdere in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen de kwestie
van het Fries naar voren. Reeds eerder heeft de voorzitter van het Berie foar it Frysk in een
artikel in NRC-Handelsblad d.d. 4 april 1997 voor het noemen van het Fries in de Grondwet
gepleit, terwijl de provincie Fryslân een formulering inzake het Fries aanreikt. De indieners
van het wetsvoorstel zijn echter van mening dat een noemen van het Fries overbodig is, omdat
het gebruik van het Fries reeds afdoende wettelijk geregeld zou zijn. Bovendien zou het
noemen van het Fries afbreuk doen aan het noemen van het Nederlands en in de derde plaats
zou een uitbreiden van de tekst van het artikel met het Fries afbreuk doen aan de eenvoud van
de bepaling.
Tweede Kamer, 1996 - 1997, (9 april 1997).56

Naar aanleiding van de uitkomst van het parlementaire debat over het initiatiefvoorstel van57

de Kamerleden Koekkoek en Van Middelkoop merkt NRC-Handelsblad in een hoofdredac-
tioneel commentaar op: “Het getuigt van zelfvertrouwen om de taal als een vanzelfsprekend
gegeven van de nationale identiteit te beschouwen. Dat biedt een betere waarborg voor de
toekomst van het Nederlands dan de grondwet” (NRC-Handelsblad, 14 april 1997).
De Wet-Toubon vervangt de deels identieke Wet Bas-Lauriol van 1975. Op weg naar de Wet-58

Toubon is in 1992 de Grondwet met een artikel uitgebreid dat zegt dat het Frans de taal van
de Republiek is. Ook de oprichting van de Haut Conseil de la Francophonie in 1984 past in
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die redenen geen amendering behoeft. In de eerste plaats stellen zij dat het
artikel geenszins de bedoeling of strekking heeft de positie van
minderheidstalen in het algemeen en die van het Fries in het bijzonder te
verzwakken.  En in de tweede plaats zou ook een door de overheid55

eventueel op zich te nemen bewaking van de positie van de verder in
Nederland gesproken, maar niet officiële talen, niet door het artikel worden
uitgesloten.

Het door de beide Kamerleden voorgestelde wetsartikel slaagde er niet in
om de steun van een meerderheid van de Kamer te verwerven, waarbij met
name de formele kwestie of de Grondwet de plaats voor een dergelijk artikel
zou zijn, alsmede scepsis over de materiële werking van een dergelijk artikel
een rol speelden.  Overigens had de parlementaire meningsvorming over de56

hiervoor aangehaalde ‘Notitie over de grondwettelijke positie van de
Nederlandse taal als taal van bestuur en rechtspraak’, reeds eerder duidelijk
gemaakt dat het initiatief van de beide Kamerleden niet a priori op een brede
steun van de Kamer behoefde te rekenen.  Taalwetgeving kent in Nederland57

nu eenmaal niet de Franse traditie, waar de op 4 augustus 1994 in werking
getreden ‘Loi relative à l’emploi de la langue Française’, in de wandelgang
naar de verantwoordelijk minister “Wet-Toubon” genoemd, het voorlopige
eindpunt vormt van een lange reeks op de bevordering en het behoud van de
Franse taal gerichte wetgeving. Die reeks ving in 1539 aan met het al eerder
genoemde Edict van Villers-Cotterêts (Van Miltenburg, 1995:297).58



Het beleid inzake unieke regionale talen

dezelfde lijn. De Wet-Toubon regelt het gebruik van het Frans in zes verschillende situaties,
namelijk in publieke opschriften en advertenties, in fabrieks- en handelsmerken, in (arbeids)-
overeenkomsten, op radio en televisie, in het onderwijs en bij de organisatie van manifestaties,
congressen en colloquia.
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Ook de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ter goedkeuring
van het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen op 19
oktober 1995 beperkte zich niet, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, tot
die talen. Enkele Kamerleden namen de gelegenheid te baat nogmaals
aandacht te vragen voor de positie van het Nederlands in Europees verband.

De rijksoverheid heeft zich buiten het taalgebruik in het bestuurlijk
verkeer heel wat vaker op het terrein van de taalplanning begeven, wanneer
het onderwijsaangelegenheden betreft. Hiervoor werd al gewezen op de
Nederlandse taalpolitiek in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse
Antillen, alsmede de functie van het onderwijs voor de nationale
communicatie, in casu de nationale taal. Ook is de komst van immigranten
genoemd als factor voor de opleving van het taalbesef onder autochtone
minderheden. De verandering van voorheen betrekkelijk homogene
samenlevingen in meer multiculturele gemeenschappen heeft voor een
nadere reflectie op het onderwijs gezorgd. Het Nederlandse beleid jegens de
eigen taal van allochtone groepen is lang terughoudend geweest. Eerst vanaf
het midden van de jaren zeventig zijn stapsgewijs instrumenten aangewend
om tot een duidelijker beleid te komen. Dat beleid is begonnen op het vlak
van  de  scho l ing en  vervo lgens  d e  i ns pe c t i e  en  de
onderwijsverzorgingsstructuur en later met betrekking tot de leerplan-
ontwikkeling, totdat er in 1985 een wettelijke regeling voor het ‘onderwijs
in eigen taal en cultuur’ tot stand werd gebracht (Fase, 1987:22).

Voor het onderwijs stelde de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
in juli 1991 een adviescommissie ‘Taalaspecten onderwijs’ in die werd ge-
vraagd een standpunt te formuleren over de voertalen in het hoger onderwijs
en het onderzoek. Het in 1992 gepubliceerde rapport staat uitvoerig stil bij
de positie van de Nederlandse taal, waarbij internationalisering, het behoud
van de Nederlandse taal en cultuur en de kwaliteit van het Nederlandse
onderzoek door deelname aan internationale uitwisseling, de centrale
aandachtspunten vormen (Verdaasdonk, 1993:21). De ministeriële
adviescommissie is van mening dat het met de bedreiging van de positie van
het Nederlands nogal meevalt. Er is volgens de commissie voldoende ruimte
aanwezig om het gebruik van het Nederlands te bevorderen, om
oorspronkelijk Nederlandstalige producties in andere talen dan het
Nederlands uit te dragen, om Nederlandstaligen intensief in het gebruik van
andere talen te trainen, alsmede om Nederlandstalige activiteiten in beginsel
open te stellen voor buitenlandse invloeden en deelnemers. De commissie is
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De conclusie van een bijeenkomst over het gebruik van het Nederlands als wetenschapstaal,59

georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen op 9 mei 1994
te Amsterdam, luidt dat het gebruik van het Nederlands als wetenschapstaal nodig blijft om
de band met het grote publiek niet te verliezen. De historicus prof. dr. H.W. von der Dunk
merkt tijdens de bijeenkomst op dat een klakkeloos gebruik van het Engels of het Duits tot een
gevoels- en denkreductionisme leidt. Hij betoont zich voorstander van het gebruik van het
Nederlands ondanks het feit dat artikelen in buitenlandse tijdschriften “ontzag wekken bij de
bureaucratie in het huidige visitatie- en evaluatiecircuit” (Staatscourant, 88, 2, 1994).
Tweede Kamer, 1996-1997, 25.008, 1-2.60

Het taalgebruik van de (Rijks)overheid is meer dan eens een punt van kritiek. Zo wordt de61

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met
de bevordering van de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs, in de Eerste Kamer
gekapitteld over het gebruik van termen als ‘studeerbaarheid’ en ‘intitulé’ (Handelingen Eerste
Kamer, 2 juli 1996). Ook Kortmann (1996:1) wijst op een overheidsjargon “dat barst van
Engelse termen en anglicismen. Bij de overheid hoeven wij veelal niet meer te rekenen op
correct Nederlands, laat staan dat zij er zorg voor zou kunnen dragen.”
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van mening dat internationalisering en het behoud van het Nederlands niet
tegenover elkaar gesteld moeten worden. In de praktijk zou er zelfs van een
wederzijds versterken sprake zijn (Verdaasdonk, 1993:22).  Die mening59

loopt gelijk op met de opvatting van de regering, zoals verwoord in de nota
‘Wetenschapsbudget 1997’, kennis van andere culturen en cultuuroverdracht
heeft als pendant een goede kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Dat
houdt in dat het behoud van het Nederlands erfgoed aan belang zou winnen
door de internationale culturele (in casu wetenschappelijke) relaties die in
het geding zijn. Daarmee kan Nederland een bijdrage leveren tot het
internationale behoud van culturele diversiteit.  Die opvatting wordt niet60

verder uitgewerkt en lijkt mede daarom al te gemakkelijk voorbij te gaan
aan de intrinsieke waarde van de Nederlandse taal en cultuur.

De Nederlandse taal komt, evenals overigens het Fries, ook aan de orde in
de in 1996 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
uitgebrachte ‘Cultuurnota 1997-2000’ . Die nota stelt dat “Zorgvuldigheid
en waakzaamheid bij het instandhouden en het gebruik van het Nederlands
als bestuurs-, cultuur- en omgangstaal (...) in het belang van de hele
samenleving is. Handhaving van het Nederlands als de taal die in Nederland
gebruikt wordt in het onderwijs, het openbaar bestuur en de rechtspraak
staan daarom voorop. Het Rijk kan daar direct invloed op uitoefenen door
middel van wetgeving en door zorgvuldig taalgebruik.” (OCW, 1996:49).61

In dezelfde nota wordt het belang van de publieke omroep aangegeven,
waarbij dat belang nader gespecificeerd wordt als het “produceren van
televisie- en radiodrama gebaseerd op Nederlandse scenario’s” (OCW,
1996:49-50). De voor de nota verantwoordelijke staatssecretaris merkt
verder nog – in het Fries – op, dat:
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“Njonken it Nederlânsk is it Frysk ús oare offisjele rykstaal. Ut soarte is it net sa,

dat it feit, dat wy noed steane fan it Nederlânsk en ús soargen meitsje om de

posysje fan dy taal, ûnderstek docht oan it krewearjen fan it kabinet foar de

Fryske taal en kultuer en foar it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik en yn oar

iepenbier ferkear yn Fryslân” (OCW, 1996:50).

In dezelfde nota wordt gewezen op het indirecte gevaar van een aantasting
van de positie van het Nederlands als één van de officiële talen van de
Europese Unie, wanneer op Europees niveau op praktische of
organisatorische gronden besloten zou worden tot een beperking van het
aantal werktalen bij informele bijeenkomsten van Europese bewindslieden.
“Europa zou een slecht voorbeeld geven als op dat niveau niet langer in het
Nederlands zou kunnen worden gecommuniceerd. Het zou voor de diensten
die ressorteren onder de Europese Commissie steeds minder
vanzelfsprekend worden Nederlands te gebruiken, met als gevolg aantasting
van de positie van de taal in Europees verband. De regering is dan ook van
oordeel dat moet worden vermeden dat in Europa een niet-officieel regime
van een beperkt aantal werktalen ontstaat” (OCW, 1996: 51). In de feitelijke
praktijk is echter al sprake van een dergelijk regime, maar de opmerking laat
onverlet dat in vergelijking met eerdere regeringsopvattingen, zoals onder
anderen verwoord in de ‘Notitie over de grondwettelijke positie van de
Nederlandse taal als taal van bestuur en rechtspraak’, er duidelijk sprake is
van een zekere ontwikkeling in het overheidsstandpunt met betrekking tot de
bescherming en bevordering van de eigen taal.

3.5.3 De Duitse federale overheid en taal

Hoewel dit onderzoek naar de beleidsvorming inzake onder meer het Noord-
fries en Sorbisch vooral aandacht vraagt voor het door de betrokken deelsta-
ten ontwikkelde beleid, kan niet geheel aan de federale Duitse overheid wor-
den voorbijgaan. De federale overheid heeft zich in de voorbereiding van
zowel het Eenwordingsverdrag als de daarop volgende nieuwe Grondwet
met het bestaan van de in de Bondsrepubliek gesproken regionale talen
bezig gehouden. Overigens kent de Duitse Grondwet, zoals die in 1994 in
werking is getreden, evenmin als de Grondwet van 1949, bepalingen met
betrekking tot de Duitse taal. Daarin verschilt zij niet van de Nederlandse
Grondwet. De Duitse staat wordt feitelijk gezien als een natiestaat en het
Duitse volk is een staatsvolk. Een Grondwetsartikel over de Duitse taal is in
dit opzicht even overbodig als een Grondwetsartikel over het Noordfries, het
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Of het Nederduits tot de categorie van de autochtone talen in Duitsland gerekend moet62

worden, is op zijn minst niet onproblematisch (Stellmacher, 1996:498). Eerst met de
voorbereidingen van Duitslands ratificatie van het Europees handvest voor regionale of
minderheidstalen, is de tot dan aangenomen dialectstatus van het Nederduits, dat gesproken
wordt van de Eems tot de Oder en van de Deens-Duitse grens tot de lijn Krefeld-Frankfurt aan
de Oder, in discussie geraakt (Nath, 1997:5). Wat de aandacht van de politiek voor het
Nederduits betreft: Ein Netzwerk für Niederdeutsch documenteert voor de afgelopen ongeveer
twintig jaar zes keer een debat in de Sleeswijk-Holsteinse Landdag over het Nederduits
(Fischer, Schulz, z.j.: 13-50, 102-114).
De eerste Duitse Grondwet met een bepaling over de bescherming van minderheden is de63

Frankfurter Reichsverfassung van 28 maart 1849. In het hoofdstuk over de grondrechten van
het Duitse volk garandeert §188 de “nicht deutsch redenden Volksstämmen Deutschlands ihre
volkstümliche Entwicklung, namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, soweit deren
Gebiete reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unterricht, der inneren Verwaltung und
Rechtspflege” (Lemke, 1998:72; Pastor, 1997:20). De Weimarer Grondwet van 1919 kent in
artikel 113 de volgende bepaling: “Die fremdsprachigen Volksteile des Reiches dürfen durch
die Gesetzgebung und Verwaltung nicht in ihrer freien, volkstümlichen Entwicklung,
besonders nicht im Gebrauch ihrer Muttersprache beim Unterricht sowie in der inneren
Verwaltung und der Rechtspflege beeinträchtigt werden” (Lemke, 1998:79; Boehm, 1992:6).
Deze bepaling hield geen directe rechtsgevolgen in, maar was veel meer een richtsnoer voor
verdere uitvoeringswetgeving die echter, op een enkele uitzondering op deelstaatniveau voor
het onderwijs na, niet tot stand zou komen (Lemke, 1998:83).
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Saterfries of het Sorbisch, de in Duitsland gesproken autochtone regionale
talen.  In de praktijk is het Duits de enige officiële taal (Lemke, 1998:39).62

Wetten worden in het Duits gepubliceerd, de hoogste staatsorganen ge-
bruiken alleen het Duits en een in een vreemde taal gesteld verdrag dient
voor de behandeling in het Parlement in het Duits te worden vertaald
(Pastor, 1997: 159). Artikel 3 van de Duitse Grondwet kent wel een
anti-discriminatiebepaling: niemand mag op grond van sekse, afstamming,
ras, taal, vaderland en afkomst, geloof of religieuze of politieke inzichten
nadeel of voordeel ondervinden.  Lemke (1998:19-21) wijst erop dat de63

gebruikte formulering op het eerste gezicht de bescherming en in het
bijzonder het steunen van nationale minderheden en volksgroepen in de weg
lijkt te staan. Het gaat echter om het voorkomen van een ongelijke
behandeling van individuen en dat kan mogelijk bereikt worden door juist
een ongelijk behandelen van groepen. Om een formele gelijkheid te bereiken
dienen feitelijk bestaande nadelige verschillen geëlimineerd te worden.
Overigens draagt het betreffende artikel de wetgever die eliminatie niet op.
Alleen wanneer de wetgever besluit om bijzondere regelgeving ten behoeve
van een groep vast te stellen, komt zij daarmee niet in conflict met de
anti-discriminatiebepaling.

Het voorstel van de Gemeinsamen Verfassungskommission om in de
nieuwe Grondwet van 1994, zoals die na de eenwording van Bondsrepubliek
en Duitse Democratische Republiek werd aanvaard, een artikel 20b op te
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Gemeinsamen Verfassungskommission, dat wil zeggen van Bundesrat en Bundestag. Zie voor64

de procedure inzake grondwetswijzigingen en de positie van Bundestag en Bundesrat daarin:
M.C. Burkens, De Bondsrepubliek Duitsland, in: L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann, (red.) Het
staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer, 1988, 126 e.v.
De ‘Conferentie van voorzitters van Duitse deelstaatparlementen’ gaf de Sleeswijk-Holsteinse65

parlementsvoorzitter de opdracht om een ‘Staatszielbestimmung’ op het terrein van de
nationale minderheden en volksgroepen ten behoeve van de nieuwe Grondwet uit te werken
(Lemke, 1998:398).
Daarbij lijkt de verdenking dat vooroordelen van de zijde van CDU en CSU met betrekking66

tot de Sinti en de Roma een rol hebben gespeeld, niet geheel ongegrond (Pastor, 1997:71). 
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nemen, haalde de eindstreep niet.  Dat voorstel hing nauw samen met64

verschillende in 1990 plaatsvindende gebeurtenissen. Daarbij gaat het om
het in werking treden van de nieuwe Sleeswijk-Holsteinse Grondwet,
verzoeken van de kant van zowel de Deens- als Friestaligen, de Sorben en de
Duitse Sinti en Roma om een artikel inzake nationale minderheden in de
nieuwe Grondwet op te nemen, resoluties met betrekking tot een dergelijk
artikel van de zijde van de Sleeswijk-Holsteinse Landdag en de Bondsraad
en de eenwording van de twee Duitse staten op 3 oktober 1990 (Lemke,
1998:394-395). Voor het betreffende artikel werd de volgende formulering
ingebracht:

“Der Staat achtet die Identität der ethnischen, kulturellen, religiösen und

sprachlichen Minderheiten. Er schützt und fördert nationale und ethnische

Minderheiten deutscher Staatsangehörigkeit.”

Voor het tweede deel van het conceptartikel, de beschermingsclausule, bleek
in de gemeenschappelijke grondwetcommissie wel een eenvoudige meerder-
heid, maar niet de noodzakelijke tweederde meerderheid te vinden. In de
verdere procedure bestond, ondanks de inzet van onder meer de deelstaten
Sleeswijk-Holstein, Brandenburg en Hessen, voor het eerste deel van het
conceptartikel, de respectclausule, in de Bundesrat geen eenvoudige
meerderheid.  Daarna waren ook de Bondsregering en de door de Christlich65

Democratische Union (CDU) en Christlich Soziale Union (CSU) gevormde
meerderheid in de Bundestag, niet bereid om een minderhedenartikel in de
nieuwe Grondwet op te nemen (Pastor, 1997:63-67; Bericht, 1996:36-37).
Het niet in de nieuwe Grondwet opnemen van een dergelijk artikel is
volgens Pastor (1997:70-73) in de eerste plaats terug te voeren op de niet
opgeloste kwestie welke minderheden beschermd zouden moeten worden.66

Bovendien speelde de kwestie van de federale competentie een rol. Omdat
de deelstaten verantwoordelijk zijn voor het beleid op het terrein van de
cultuur, werd steeds weer de vraag gesteld of de bescherming van nationale
minderheden en volksgroepen wel een zaak voor Bond en daarmee de
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Ook in het tiende boek van het Sozialgesetz (§19, alinea 1) en de Abgabenordnung (§87,67

alinea 1) wordt aangegeven dat het Duits de officiële taal is.
De wetgeving inzake het gebruik van de Duitse taal is niet beperkt tot de genoemde wetten.68

Zo is voor het economisch leven het Handelsgesetzbuch van belang met verschillende
paragrafen met betrekking tot de te gebruiken taal, waaronder §244 die zegt dat “Der
Jahresabschluß ist in deutscher Sprache und in deutscher Mark aufzustellen.” Ook de voor de
notariële praktijk relevante Beurkundungsgesetz kent verschillende artikelen met betrekking
tot het gebruik van de Duitse taal.
“Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die69

mindestens 5 vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten
oder in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz errungen haben. Satz 1 findet auf die von
Parteien nationaler Minderheiten eingereichten Listen keine Anwendung.” 
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federale Grondwet zou zijn. Lemke (1998:406) is overigens van mening dat
de cultuurcompetentie van de deelstaten de betrokkenheid van de Bond op
het betreffende terrein niet uitsluit. Wanneer het begrip cultuur breed wordt
opgevat, impliceert dat ook aspecten die de Bond aangaan en voor regeling
op federaal niveau in aanmerking komen.

Alvorens naar het voor de beleidsvorming op het terrein van de regionale
talen relevante niveau van de deelstaat te gaan, kan nog op de verder door de
Bondsrepubliek gerealiseerde wetgeving op het terrein van de taal gewezen
worden.

Analoog aan de Nederlandse Algemene Wet Bestuursrecht kent de Bonds-
republiek Duitsland een ‘Verwaltungsverfahrensgesetz’ dat in §23, zegt:
“Die Amtssprache ist Deutsch.”  Er kan van worden uitgegaan dat daarmee67

het Hoogduits en niet het Nederduits is bedoeld (Lemke, 1998:40).
Overigens wil die formulering niet zeggen dat vanuit het oogpunt van
efficiency en eenvoud het gebruik van een regionale taal niet mogelijk zou
zi jn  (Lemke,  1998:43) .  Daarnaast  zegt  §184 van het
‘Gerichtsverfassungsgesetz’ dat Duits de taal van het gerecht is.  Voor de68

Sorben in de deelstaten Brandenburg en Saksen wordt in het
Eenwordingsverdrag, bijlage I, hoofdstuk III A III 1, een uitzondering
gemaakt. Sorben hebben het recht om Sorbisch voor de rechtbank te
spreken. Voor het gerecht hebben leden van nationale minderheden en
volksgroepen, evenals buitenlanders, het recht om bij het gebruiken van de
moedertaal van de diensten van een tolk gebruik te maken.

De Duitse wetgeving kent in het Bundeswahlgesetz de regel dat politieke
partijen die niet een quorum van minimaal 5% van de in het gehele
kiesgebied uitgebrachte geldige stemmen halen, geen zetel krijgen. De
achtergrond van die bepaling is te vinden in het streven om een
fragmentarisering van het Parlement en daarmee politieke onstabiliteit te
voorkomen (Pastor, 1997:121). Op die regel geeft §6, lid 6 dispensatie voor
partijen van nationale minderheden.  Een verdere dispensatie is in de69
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In het oordeel van het Reichsstaatsgerichtshofs van 1930 wordt niet gesproken over de70

parlementaire vertegenwoordiging van het volk of van het Duitse volk, maar over staatsvolk,
dat wil zeggen met inbegrip van Duitse staatsburgers met een niet-Duitse achtergrond, zoals
voor de Sorben geldt. 
De SSV heeft eenmaal, namelijk in 1961, aan de verkiezingen voor de Duitse Bondsdag71

deelgenomen. Het toen behaalde aantal van 25.499 stemmen bedroeg nog niet de helft van de
voor een zetel benodigde stemmen. Daarna heeft de SSV niet weer aan de federale
verkiezingen deelgenomen (Lemke, 1998:37).
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artikels 18, 20, 25 en 27 van dezelfde wet te vinden, waarbij het gaat om het
aantal benodigde handtekeningen ter ondersteuning van in te dienen
kieslijsten, de vergoeding van met de verkiezingen samenhangende kosten
en de mogelijke ondersteuning van de zijde van de buitenlandse nabuurstaat
waar een met de minderheid verbonden groep woont (Lemke, 1998:32). De
wetgever heeft een uitzondering voor de politieke partijen van nationale
minderheden gemaakt met het oog op de minderhedenproblematiek in
Sleeswijk. De door de federale wetgever mogelijk gemaakte dispensatie op
de 5%-clausule viel in eerste instantie niet in goede aarde bij het
Bundesverfassungsgericht, dat zich aansloot bij een in 1930 door het
Reichsstaatsgerichtshof gedane uitspraak die zegt dat het parlement het volk
als politieke eenheid vertegenwoordigt, waaruit volgt dat alle politieke
partijen gelijk behandeld dienen te worden (Pastor, 1997:119).  Het70

Bundesverfassungsgericht kwam later echter op zijn opvatting terug door
een uitzondering te maken voor de niet met andere kleine partijen
vergelijkbare situatie van de Südschleswigsche Wählerverband/Sydslesvigsk
Vælgerforening (SSV).  De argumentatie voor de wijziging in opvatting71

werd gevonden in de noodzaak om in het geval van nationale minderheden
rekening te houden met het volkenrecht en bovendien de belangen van een
vreemde staat, evenals met de behandeling van Duitse minderheden in
vreemde staten. In het geval van een nationale minderheid is sprake, zo is de
opvatting, van bijzondere omstandigheden die een uitzonderingsregel
kunnen rechtvaardigen. Zoals hierna nog wordt aangegeven vormt de in de
Kieswet gemaakte uitzondering een uitvloeisel van de Bonn-Kopenhagener
Erklärungen van 29 maart 1955. De uitzondering geldt niet alleen voor de
Sleeswijks-Holsteinse minderheden, maar evenzeer voor andere
minderheden in Duitsland. In de huidige constellatie ontbreekt in de Lausitz,
anders dan in het verleden, toen tussen 1919 en 1933 de Lausitzer
Volkspartei aan de verkiezingen deelnam, een Sorbische politieke partij
(Pastor, 1997:122).
3.6 Tot besluit

In de voorgaande paragrafen is de conclusie getrokken dat een vergelijking
van de beleidsvorming met betrekking tot de regionale talen tussen
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Dat in Nederland bijna twee keer zoveel partijen (1999: negen partijen) in de Tweede Kamer72

zijn vertegenwoordigd, als in de Duitse Bundestag (1999: vijf partijen) is minder relevant dan
het zogenaamde effectieve aantal partijen (Lane & Ersson, 1994:182-184). Nederland en
Duitsland lijken elkaar op dat punt te benaderen.
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Nederland en Duitsland voor de hand ligt. Het zijn landen die in termen van
‘most similar’ kunnen worden beschreven. In beide landen bestaan regionale
autochtone talen, en er is sprake van een ongeveer gelijke score op de
machtafstandindex, een hoge mate van politieke stabiliteit, een vergelijkbare
economische ontwikkeling en een zelfde niveau van overheidsuitgaven.

In institutionele zin vormt de inrichting van het staatsbestel het grootste
verschil tussen de beide staten. Nederland is een gedecentraliseerde
eenheidsstaat. Duitsland kent een federale structuur.  Wanneer de72

beleidsvorming in Nederland echter vergeleken wordt met die in de Duitse
deelstaten, hetgeen gezien de competentieverdeling op het terrein van
cultuur en onderwijs voor de hand ligt, valt ook dat verschil echter
grotendeels weg. Hiervoor is op het verschil in onzekerheidsmijding tussen
de twee landen gewezen. Dat verschil zou tot uiting kunnen komen in de
mate waarin op allerlei terrein regelgeving wordt en is ontwikkeld. Er is
geen reden om aan te nemen dat die notie niet geldt wanneer het om het
beleid inzake regionale talen gaat. Dat houdt in dat de in aanmerking
komende Duitse deelstaten het nodige aan regelgeving hebben ontwikkeld.

Wanneer de regelgeving met betrekking tot taal in Nederland en Duitsland
verder wordt vergeleken, kan geconstateerd worden dat de omvang van de
taalregelgeving van respectievelijk de Nederlandse en de Duitse centrale
overheid elkaar niet veel ontloopt. Zowel de Nederlandse als de Duitse
Grondwet kennen geen artikel met betrekking tot het Nederlands
respectievelijk Duits. De Nederlandse beleidstraditie op het terrein van de
taal kan, ook wanneer op het koloniale taalbeleid wordt teruggeblikt, als
terughoudend worden gekenschetst. Datzelfde geldt voor het door de
Bondsrepubliek Duitsland ontwikkelde beleid. Overigens heeft, verder terug
in de geschiedenis, Pruisen perioden gekend dat er een actief op assimilatie
gericht beleid inzake de Duitse taal werd gevoerd. De huidige grondwetten
van de twee staten kennen beide geen artikel inzake minderheden. Wel is in
beide staten het gebruik van de dominante taal in het bestuurlijke en
rechtsverkeer geregeld. Duitsland gaat verder dan Nederland wanneer het
om de kieswet gaat, in de zin van de, met het oog op de Deenstalige
minderheid in Sleeswijk-Holstein, gerealiseerde regeling voor partijen van
nationale minderheden. Concluderend kan worden vastgesteld dat in beide
landen een grote mate van vanzelfsprekendheid lijkt te bestaan wanneer het
om het gebruik van de dominante autochtone taal gaat. Die
vanzelfsprekendheid kan voor het beleid inzake regionale talen verschillend



Het beleid inzake unieke regionale talen

138

uitwerken. Enerzijds kan de noodzaak van regelgeving voor een regionale
taal overbodig geacht worden. Taal behoeft immers geen object van wet-
geving te zijn. Het is evenzeer mogelijk dat binnen een klimaat van van-
zelfsprekendheid regelgeving inzake een regionale taal juist een
omvangrijke bewijsvoering behoeft. Anderzijds kan de betrokken context
ook een houding tegenover een regionale taal impliceren die regelgeving
eenvoudig maakt. Wat is er op regelgeving tegen in een situatie waarin de
meerderheidstaal zich juist onbedreigd waant.

Op centraal niveau lijkt met name de eerste optie opgeld te doen. Zo sneu-
velde het initiatief om in de nieuwe Duitse Grondwet een artikel over
(taal)minderheden op te nemen. En in Nederland slaagde een parlementair
initiatief om een taalartikel in de Grondwet op te nemen, er evenmin in om
tot een succesvolle afronding te komen. Beide procedures kennen overigens
verschillende aanleidingen en argumenten. In het Duitse geval gaat het om
de met de eenwording ontstane noodzaak van een nieuwe Grondwet. In
Nederland staat het betreffende parlementaire initiatief niet los van de met
de voortgaande Europese integratie toegenomen zorg over de toekomstige
positie van het Nederlands. In het Duitse geval haalt het ingediende voorstel
niet de eindstreep, omdat het probleem hoe het begrip minderheid te
definiëren, niet wordt opgelost. In Nederland slagen de initiatiefnemers niet,
omdat er twijfel bestaat over de vraag of een en ander een grondwettelijke
regeling verdient.

In landen waar een geringe machtafstand bestaat, zullen de verhoudingen
tussen minder- en meerderheid eerder in de zin van formele oplossingen en
regelingen geïnstitutionaliseerd worden, dan dat er sprake is van expliciete
conflicten tussen meerderheid en minderheid. Die notie van Hofstede lijkt
door de praktijk van de twee buurlanden bevestigd te worden. Zowel in
Nederland als in Duitsland is geen sprake van openlijke conflicten tussen de
verschillende autochtone taalgroepen, maar wordt met behulp van
democratische regelgeving getracht recht te doen aan de verschillende eisen
en wensen van die groepen. Gezien de competentieverhoudingen tussen de
federale en de overheid van de ‘Länder’, zijn het met name de laatste die in
Duitsland een rol op het terrein van het taalbeleid spelen.

Door het onderzoek naar de beleidsvorming inzake regionale talen toe te
spitsen op het Fries in Nederland en Duitsland, alsmede het Sorbisch in
Duitsland, wordt in dit onderzoek voor een ‘most similar’-benadering
gekozen, die een vergelijking van de in de verschillende landen
plaatsvindende beleidsvorming inzake de regionale talen op grond van de
aan die beleidsvorming verbonden merites mogelijk maakt.



De eerste pogingen om minderheden te beschermen, inclusief het verlenen van taalrechten,1

gaan in tijd overigens nog heel wat verder terug, namelijk tot het Congres van Wenen in 1815
(Hamel, 1997:3).
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4 Internationale regelgeving

4.1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk van deze studie heb ik aangegeven na te willen gaan
welk beleid door de overheid met betrekking tot taal en in het bijzonder de
unieke regionale talen wordt gevoerd. Dit hoofdstuk geeft een deelantwoord
op deze vraag, voor zover het gaat om het door de relevante internationale
organisaties ontwikkelde beleid. In het geval van het taalbeleid kan niet aan
de werking van internationale verdragen zoals die in het kader van de
Verenigde Naties, de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in
Europa en de Raad van Europa tot stand zijn gekomen voorbij worden
gegaan. Dat geldt ook voor het taalbeleid zoals dat door de Europese Unie
wordt gevoerd. Dit hoofdstuk kan worden gezien als een intermezzo tussen
het theoretische en methodologische deel van de studie en de beschrijving
van de verschillende gevallen. In het hoofdstuk geef ik een overzicht van de
voor het beleid inzake regionale talen in Europa relevante internationale
regelgeving.

4.2 De Verenigde Naties en de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa

De bescherming, zoals die na de Eerste Wereldoorlog door de Volkenbond,
voorganger van de Verenigde Naties, aan taal- en andere minderheden werd
geboden, liet voor het eerst in de geschiedenis de toepassing van zowel in-
dividuele als collectieve rechten zien. Daarvoor ging het alleen om
collectieve rechten en dan ook nog in de zin dat alleen staten collectiviteiten
vormden. Die benadering was na 1918 niet langer vol te houden. De Vrede
van Versailles zorgde voor nieuw getrokken grenzen in Europa en daarmee
het ontstaan van talloze nieuwe minderheden, die alleen met hun nieuwe
situatie verzoend konden worden, wanneer een internationale garantie van
minderheidsrechten werd gegeven.  De bescherming van de zijde van de1

Volkenbond omvatte beide categorieën van rechten: zowel individuele
rechten als daarnaast minderheidsrechten: rechten die voortkomen uit het
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Kymlicka (1995:45) stelt voor om te spreken van groepsgeoriënteerde rechten die zowel aan2

de groep als geheel kunnen worden toegekend., als aan de personen die tot de betrokken groep
behoren.
Hoewel wel voorstellen in die richting zijn gedaan, is bij de oprichting van de Volkenbond3

geen aandacht gegeven aan de bescherming van minderheden of het formuleren van
mensenrechten, waarschijnlijk om te voorkomen dat alle leden van de nieuwe organisatie aan
eventuele bepalingen op die terreinen onderworpen zouden zijn (De Varennes, 1996:25).
Zoals de Verenigde Naties het begrip volk niet definiëren, zo laat de Raad van Europa het aan4

de lidstaten zelf over om het minderheidsbegrip te definiëren, wanneer het om de ratificatie
van zijn op 1 februari 1998 in werking getreden Kaderconventie voor de bescherming van
nationale minderheden (Ets. 157) gaat.
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lidmaatschap van een minderheidsgroep.  De individuele rechten werden2

geconcretiseerd in de vorm van een regime van negatieve gelijkheid: het
non-discriminatiebeginsel. De minderheidsrechten boden daarnaast een
regime van positieve gelijkheid in de vorm van voorzieningen ter realisering
van gelijke mogelijkheden tot het behoud en de ontwikkeling van de eigen
cultuur. Het was voor het eerst dat collectieve rechten de vorm van
groepsgeoriënteerde rechten aannamen. De populariteit van de nieuwe
benadering zou echter slechts kort duren. Het in de jaren dertig door
Nazi-Duitsland gemaakte misbruik van de door de Volkenbond gegaran-
deerde minderheidsrechten in het geval van de Duitstalige minderheden in
Polen en Tsjecho-Slowakije, zorgt al snel voor een uit de gunst raken van
een internationale bescherming van nationale minderheden (Kymlicka,
1995:57).3

De tweedeling in collectieve en individuele rechten suggereert ten
onrechte een dichotomie. Collectieve rechten worden in de nieuwe
benadering immers in veel gevallen juist door individuen uitgeoefend.
Collectieve of groepsgeoriënteerde rechten kunnen om meer dan één reden
problematisch genoemd worden. Een eerste probleem hangt samen met de
vraag wie de collectiviteit of groep, waaraan de rechten zijn toegekend,
vertegenwoordigt. Bovendien is het in veel gevallen volstrekt onduidelijk
wie de betrokken collectiviteit vormen (Galenkamp, 1993:120). Zo spreken
de Verenigde Naties over volkenrechten zonder het begrip volk te
definiëren.  De werkelijkheid is dan ook dat in meerdere staten minderheden4

leven, waarvan aangenomen mag worden dat het om volken gaat, maar aan
wie het daaraan verbonden recht op zelfbeschikking wordt onthouden. In
een rapport (1981) van de Verenigde Naties over het zelfbeschikkingsrecht
wordt zelfs expliciet gewaarschuwd tegen het verwarren van een minderheid
met een volk: “A people should not be confused with ethnic, religious or
linguistic minorities, whose existence and rights are recognized in Article 27
of the International Convenant on Civil and Political Rights” (Galenkamp,
1993:46).
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Het Handvest voor de Unesco trad op 4 november 1946 in werking, nadat twintig staten tot5

ondertekening waren overgegaan. Het doel van de Unesco is bij te dragen aan de vrede en de
veiligheid in de wereld door het bevorderen van de samenwerking tussen landen op het gebied
van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om daarmee het universele respect voor
de werking van de wet en de mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen, welke
in het Handvest van de Verenigde Naties zijn vastgelegd voor de volkeren van de wereld,
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De Verenigde Naties richtten zich vanaf de oprichting in 1945 niet op het
beschermen van groepen, maar vooral op het beschermen van individuele
rechten en vrijheden. Die benadering begint al meteen in 1945 in het
Handvest van de Verenigde Naties, in 1948 gevolgd door de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, die van het beginsel van
non-discriminatie en gelijkheid uit gaan. Individuen kunnen aanspraak
maken op burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele rechten
zonder onderscheid naar ras, religie of taal (De Varennes, 1996:27). Ook het
hiervoor genoemde Artikel 27 van het Internationale Verdrag inzake Burger-
en Politieke Rechten (1966) is een duidelijk voorbeeld van het accent op het
verlenen van individuele rechten:

“In those states in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons

belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the

other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice

their own religion, or to use their own language” (Dinstein, 1993:226).

Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten leggen artikel 27
overigens zo uit dat het artikel alleen van toepassing is op die staten waar
minderheden aanwezig zijn, en daarvan zou in hun geval geen sprake zijn!
Het gevolg van die redenering is dat het betreffende artikel daarmee voor
hen niet speelt, de rechten van de inheemse volken in die landen,
respectievelijk Aboriginals, Maori’s en Indianen, kunnen dan ook ongestraft
geschonden worden (Kymlicka, 1995:21). Binnen de Verenigde Naties kent
Artikel 27 verder een beperkte uitleg in die zin dat een staat niet interfereert
in private gemeenschapsactiviteiten op het terrein van taal, religie of cultuur.
Die interpretatie is heel wat beperkter dan die van geleerden als Capotorti en
Thornberry die een veel actievere uitleg voorstaan. Zij menen dat het
betreffende artikel staten verplicht tot het ondernemen van positieve actie
ten behoeve van taal- en andere minderheden. Staten dienen passende
financiële middelen en het wettelijk kader te verschaffen voor instituties en
activiteiten die voor het bestaan van een minderheid van vitale betekenis
zijn (De Varennes, 1996:143).

De Unesco is de eerste grote internationale organisatie die zich, in 1953,
voor het zonder uitzondering onderwijzen van kinderen in de moedertaal
heeft uitgesproken.  Overigens heeft dat niet betekend dat de daad5
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zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, taal of godsdienst.
De Conferentie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa (CSVE) heet vanaf 1 januari 19956

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSVE).
De Slotakte van de Helsinki-akkoorden is, anders dan bijvoorbeeld het Verdrag betreffende7

de Europese Unie, niet gebaseerd op een bron van internationaal recht. Dat betekent overigens
niet dat de ondertekenaars niet door de betrokken akkoorden worden gebonden. De schending
van politieke, maar niet-juridische overeenkomsten is immers even ontoelaatbaar als de
schending van het internationaal recht (Bloed, 1990:11).
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vervolgens meteen bij het woord is gevoegd (Fase, 1987:63). De Unesco
heeft in het kader van zijn ‘Decennium van de cultuur’ (1988-1997)
aandacht aan de kleinere talen en culturen geschonken, terwijl op
onderwijsterrein de Unesco-Conventie tegen de discriminatie op het gebied
van het onderwijs (1960), van belang is. Deze spreekt van:

“It is essential to recognize the right of members of national minorities to carry

on their own educational activities, including the maintenance of schools, and,

depending on the educational policy of each State, the use of the teaching of their

own language....” (Dinstein, 1993:228).

De op het individu gerichte rechten lossen niet het probleem op welke taal in
de rechtszaal of in het overheidsbestuur gebruikt wordt, of welke taal wel of
niet in het door de overheid betaalde onderwijs onderwezen wordt. Ook vra-
gen naar de mate van centralisatie van overheidsbevoegdheden of de
inrichting van het binnenlands bestuur, kunnen niet met hulp van de
traditionele mensenrechten worden beantwoord (Kymlicka, 1995:4-5).

Het duurt tot het eind van de jaren tachtig voordat het besef dat het garan-
deren van rechten aan minderheden meer vraagt dan het vaststellen van indi-
viduele rechten tot een nadere uitwerking leidt. Dat heeft alles te maken met
het einde van de koude oorlog en het onafhankelijk worden van eerdere
oostblokstaten, waar in veel gevallen sprake is van een actuele
minderhedenproblematiek. Daarmee zijn de minderheidsrechten weer
prominent terug op de internationale agenda. Van groot belang daarbij is het
totstandkomen van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE).  De formele besprekingen voor het opzetten van een6

Europees veiligheidsbeleid beginnen op 3 juli 1973 in Helsinki en
culmineren in 1975 in de zogenaamde Slotakte van Helsinki, die zowel de
basis vormt van de nieuwe organisatie, als het feitelijke begin vormt van het
onderkennen van de noodzaak om de regionale of minderheidstalen in
Europa te beschermen (Schröder, 1995:63).7

De derde CVSE-conferentie, die in 1989 in Wenen wordt gehouden, zet de
problematiek van minderheden weer op de agenda. Volgens die conferentie
dienen er voorwaarden voor het bevorderen van de identiteit van leden van
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Gurr spreekt over de verklaring van de CVSE als “a fair summary of the cultural and political8

aspirations of most minorities throughout the world” (1993:70).
Mr. M. van der Stoel, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken (1973-1977), bekleedt9

sinds de instelling in 1991, het ambt van Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden.
Zie voor een uitgebreid overzicht van verdragen en andere internationale instrumenten:10

Brölmann c.s. (1993:349-354).
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nationale minderheden te worden vastgesteld. In het Slotdocument van de
daarop volgende, in 1990 gehouden, Kopenhagen-bijeenkomst van de
CVSE, is een apart hoofdstuk over de individuele rechten van minderheden
opgenomen, waarin echter ook de volgende frase valt te lezen: ”Persons
belonging to national minorities can exercise and enjoy their rights
individually as well in community with other members of their group”
(Wolfrum, [1991]:142). Is die formulering al een stap in de richting van
collectieve rechten, het document vervolgt: “The participating States will
protect the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of national
minorities on their territory and create conditions for the promotion of that
identity.” Verder wordt er gesproken over “adequate opportunities for
instruction of their mothertongue, as well as, wherever possible and
necessary, for its use before public authorities, in conformity with
applicable national legislation.”8

De conferentie in Kopenhagen wordt gevolgd door een bijeenkomst van
deskundigen te Genève en een te Moskou gehouden bijeenkomst inzake de
menselijke dimensie in 1991. Die bijeenkomsten zorgden echter niet voor
vooruitgang in de bescherming van minderheden (Lemke, 1998:70). Het
proces binnen de CVSE leidt tijdens de Helsinki-Follow-Up-bijeenkomst in
1992 tot het instellen van een Hoge Commissaris voor Nationale
Minderheden (Kymlicka, 1995:5).  De Hoge Commissaris heeft de opdracht9

om potentiële, met het bestaan van nationale minderheden samenhangende,
conflicten te voorkomen, onder meer door het op gang brengen van een
dialoog tussen alle betrokkenen. Daarmee heeft de Hoge Commissaris
vooral betekenis voor die omstandigheden die de vrede of de relaties tussen
lidstaten bedreigen en daarmee minder voor de taalminderheden die
mogelijk ontevreden over de eigen situatie zijn, maar dat niet vertalen in de
vrede bedreigende omstandigheden.10

De binnen het raam van de CVSE gesloten akkoorden, vormen tevens de
voorwaarden die de Europese Unie aanlegt wanneer het gaat om de
erkenning van de nieuwe staten in Oost-Europa. De toepassing van die
voorwaarden blijkt ook in de huidige tijd, evenzeer als in het interbellum,
nog steeds inconsistent te geschieden. Kroatië wordt door de lidstaten van
de Europese Unie erkend, terwijl er ernstige twijfel bestaat over de daar
gevoerde minderhedenpolitiek en een staat als Macedonië wordt in eerste
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De actie van Basken en Catalanen kan ook worden gezien als een product van de devolutie-11

logica waarbij ‘Brussel’ als een alternatief centrum van autoriteit wordt gezien en waar de
Europese Unie staat voor een kosmopolitische eigentijdse ontwikkeling tegenover ouderwetse,
beperkende en kunstmatige nationale verbanden (Delwaide, 1996:42).
Begrippen als ‘multiculturele samenleving’, ‘culturele minderheden’ en ‘cultureel pluralisme’12

zijn in Frankrijk grotendeels taboe (Van Staden, 1996:13).
In 1790 wordt reeds de eerste taalenquête in Frankrijk gehouden, “une série de questions13

relatives au patois et aux moeurs des gens de la campagne”, met de bedoeling om meer inzicht
te krijgen in de taalverscheidenheid in Frankrijk. Het onderzoek levert vier jaar later een
rapport op over “la nécessité et les moyens d’anéantir et d’universaliser la langue française”
(Geerts, 1979:8-9). Schröder (1995:58) noemt Pompidou premier. Georges Pompidou werd
echter op 15 juni 1969, nadat president Charles de Gaulle op 28 april 1969 was afgetreden,
tot president van de Republiek Frankrijk gekozen en zou het presidentschap tot zijn dood op
2 april 1974 blijven vervullen.
Ontevredenheid over het Franse beleid leidt op zaterdag 4 april 1998 tot duizenden deel-14

nemers tellende demonstraties te Bayonne, Rennes en Straatsburg ten gunste van de in
Frankrijk gesproken regionale talen (La Semaine du Pays Basque, 16 april 1998; Ouest-
France, 6 april 1998; DNA, 5 april 1998; L’Ami Hebdo, 12 april 1998).
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instantie niet erkend terwijl het aan alle Europese criteria voldoet. De
actuele ‘buitenlandse politiek’ van de Europese Unie blijft niet zonder
gevolgen voor de ‘binnenlandse’ situatie. De in 1989 door de Raad van
Ministers opgestelde verklaring waarin de hoop wordt uitgesproken dat het
Duitse volk herenigd zou kunnen worden door een vrije uitoefening van het
zelfbeschikkingsrecht, wordt door Basken en Catalanen – overigens zonder
succes – aangegrepen om zelfbeschikkingsresoluties in de eigen
parlementen in te dienen.11

Lidstaten van de Europese Unie als Frankrijk en Griekenland zien geen
enkele aanleiding om de betrokken criteria op het eigen binnenlandse beleid
los te laten. Het gebruik van een regionale taal wordt door de Franse
overheid als een strikt individuele zaak beschouwd die deel uitmaakt van de
private uitwerking van de publieke vrijheid van de burgers. Het geven van
collectieve rechten aan een taalgroep is in Frankrijk, evenmin als in
Griekenland, niet aan de orde.  In het Frankrijk dat voorbestemd is om zijn12

stempel op Europa te drukken, is geen plaats voor minderheidstalen, zo
verwoordt president Georges Pompidou (1911-1974) de Franse opvattingen
in het begin van de jaren zeventig (Schröder, 1995:58).  Die opvatting staat13

in schril contrast met de latere constatering van de zijde van de Franse
president François Mitterand (1916-1996) dat een volk in zijn diepste wezen
gewond wordt door zijn taal en cultuur te beperken. Het door hem in 1981
tijdens zijn verkiezingscampagne geproclameerde recht op verschil, zou in
de Franse praktijk echter niet tot concreet beleid voeren (Jacob, 1990:55).14

Zoals hiervoor is opgemerkt, gaat de bescherming van individuele rechten
voorbij aan het feit dat het behoud en de ontwikkeling van een cultuur en



Internationale regelgeving

Galenkamp (1998:46) lijkt op die opvatting terug te komen, als zij stelt dat “individuele15

grondrechten (als de godsdienstvrijheid, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van ver-
eniging) in verreweg de meeste gevallen al voldoen om de identiteit van de burgers te be-
schermen. Dit soort rechten zijn dè pijlers van een pluriforme samenleving. Speciale col-
lectieve rechten lijken dan ook niet nodig te zijn.” Galenkamp komt tot haar opvatting met een
verwijzen naar de overschatting van collectieve rechten en de onderschatting van individuele
rechten. Bovendien gaat het in haar benadering in Nederland alleen om groepen mensen die
zich pas recent in Nederland hebben gevestigd en verspreid over ons land leven. Niet alleen
de aanwezigheid van de Friese taal en cultuur en het daarmee samenhangende Friese streven
tot verdere legalisering van de positie van het Fries wordt door Galenkamp genegeerd,
belangrijker lijkt nog het voorbijgaan aan de collectieve rechten die, hetzij impliciet, hetzij
expliciet, in wetgeving en beleid aan de meerderheid zijn toegekend.
Galenkamp (1993:154, 168) ziet mensenrechten als universele rechten die verbonden zijn met16

een kosmopolitische voorwaardenvrije manier van denken, gebaseerd op de idee van de
gelijke behandeling, zoals die in de moderne ‘Gesellschaft’ opgeld doet. Het recht op het
behouden van de culturele identiteit wordt in diezelfde opvatting gezien als een part-
icularistisch en contextueel recht, dat verbonden is met een traditioneel wereldbeeld, gericht
op de bescherming van bepaalde kenmerken van een ‘Gemeinschaft’ als geheel. Die
opvattingen doen geen recht aan het feit dat etniciteit niet in een ‘Gesellschaft’ verdwijnt,
maar juist in de moderne samenleving opkomt (Ross, 1978:8).
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een taal een groepskader nodig hebben. Het behouden van een taal kan per
definitie slechts als een collectief ondernemen slagen. Bovendien kan het
principe van een gelijk behandelen van alle individuen, niet de grondslag
voor minderheidsrechten vormen, waar het behoud van verschillen immers
juist de reden voor het te voeren beleid vormt (Galenkamp, 1993:144).15

Minderheids-rechten, het recht op het behoud van culturele identiteit daarbij
inbegrepen, vormen een categorie die niet onder het hoofd mensenrechten
kunnen vallen. Deze laatste gaan immers van een toepassing van gelijke
rechten voor ieder individu uit, evenals de constatering dat leden van een
minderheid die op basis van individuele gelijkheid worden benaderd, geen
faciliteiten nodig hebben voor hun bestaan als groep. In de praktijk betekent
het gelijkheidsprincipe meestal het dienen van de doelen van de dominante
groepen in de samenleving. Een de jure gelijkheid betekent in die zin de
facto een ongelijkheid. Theoretisch gezien kunnen collectieve rechten en in
het bijzonder het recht tot behoud van culturele identiteit, en mensenrechten
dan ook niet gecombineerd worden, zonder dat de één schade aan de ander
toebrengt (Galenkamp, 1993: 152).16

4.3 De Europese Unie

De Europese eenwording heeft in Nederland, evenals in andere lidstaten, on-
der meer voor een opleving van het nationaal besef gezorgd, in die zin dat de
tot dan aangenomen vanzelfsprekendheid van de Nederlandse taal van een
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Nog in 1979 vraagt Geerts (1979:18) zich retorisch af of er taalpolitieke opvattingen over de17

plaats en de rol van het Nederlands in internationaal verband bestaan.
Het zijn overigens niet alleen de kleinere lidstaten die zich door de verdergaande Europeani-18

sering bedreigd voelen. In een land als Duitsland wordt de toenemende bemoeienis vanuit
‘Brussel’ bijvoorbeeld als een ongewenste aantasting van de ‘Kulturhoheit’ van de deelstaten
gezien (Hoefnagel, 1995:229). Nederveen Pieterse (1995:79) spreekt in dit verband over een
culturele reactie van ‘kleine nationalismen’ op globalisering en europeanisering.
De toekomst van het Nederlands wordt reeds in 1965 aan de orde gesteld door de Utrechtse19

germanist Jan Huisman in een voordracht getiteld “Het Nederlands tussen dialect en
wereldtaal” (Stroop, 1993:42).
Demografisch gezien is de positie van de Nederlanders binnen de Europese Unie, gelijk aan20

die van de Friezen binnen Nederland. In beide gevallen gaat het om circa 4% van het totale
aan]tal inwoners van resp. de Europese Unie en Nederland.
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vraagteken is voorzien.  Daarmee wordt de paradox van het Europese inte-17

gratieproces geïllustreerd: na elke opleving van het integratieproces neemt
de nationale oriëntatie toe (Corbey, 1993:246). Voor het
beleidsvormingsproces inzake regionale talen is de vraag naar de betekenis
van de Europese eenwording, in het bijzonder het in vergelijking met de
nationale voorzieningen toenemende belang van de Europese instituties, niet
zonder belang. Met de Europese organen en in het bijzonder het Europese
Parlement en de Raad van Europa hebben de regionale talen een nieuw
forum gekregen waar het eigen bestaan verdedigd en eisen gearticuleerd
kunnen worden. Hierna wordt op de voor taal relevante regelgeving en
jurisprudentie van de belangrijke Europese actoren ingegaan, waaronder met
name de Europese Unie en de Raad van Europa.

De Europese eenwording heeft als concrete uitwerking van het
denationaliseringsproces zoals dat na de jaren vijftig op gang is gekomen,
aanleiding gegeven tot een lange reeks publicaties, conferenties en debatten
over de – mogelijk bedreigde – toekomst van het Nederlands.  Met name de18

in de Europese Akte van 17 februari 1986 besloten realisering van de
Europese interne markt vóór 1 januari 1993, heeft, onafhankelijk van het
gevoerde beleid of de genomen maatregels, het debat over de toekomst van
de eigen taal gestimuleerd. Voor het eerst lijkt het gebruik van het
Nederlands voor vele Nederlandstaligen op dat moment niet meer die
vanzelfsprekendheid te hebben die het zo lang heeft gehad.  De culturele19

identiteit van met name de kleinere EU-lidstaten zal bij een verdere
Europese integratie niet alleen onder toenemende druk komen te staan op
het vlak van de cultuur in de engere zin, maar ook op dat van de cultuur in
de ruimere en ruimste zin, zo betoogt Mourik (1989:51). En De Bot
(1994:14) stelt dat één van de serieus te nemen bedreigingen voor het
Nederlands een marginaliseren in de Europese context is.  In de20

eng-Europese context, namelijk die van de Europese instituties, neemt het
gebruik van het Nederlands, ondanks de status van officiële taal, allang een
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Met uitzondering van het Frans en het Engels geldt die marginale positie binnen de Europese21

instituties ook voor de andere Europese officiële talen. De Swaan (NRC-Handelsblad, 14 juni
1997) voorspelt dat hoe meer talen in de Europese Unie erkend worden, hoe sneller het Engels
de eenheidstaal van de Europese Unie zal zijn. Die voorspelling kan worden onderbouwd met
de taalontwikkeling binnen de Europese instituties, waar het Engels sinds de toetreding van
het Verenigd Koninkrijk de leidende positie van het Frans heeft overgenomen. Het Engels
heeft zijn positie verder versterkt door de toetreding van Engels-vriendelijke landen als
Denemarken, Griekenland, Finland, Oostenrijk, Portugal en Zweden (Schröder, 1995:59).
Het is onduidelijk waar de marginalisering van een taal begint of ophoudt. Heeft het22

Nederlands binnen de mondiale verhoudingen ooit een marginale positie ingenomen? Zwart
(1999:324) wijst op de 48ste plaats die het Nederlands naar grootte op de wereldranglijst van
talen inneemt. Dat betekent dat een zesduizend talen qua aantallen sprekers kleiner zijn. Zwart
(1999:325) gaat op de verengelsing van het Nederlands in. Zijn conclusie is dat het beter is
de energie te richten op het Fries dan op het Nederlands, omdat de gevolgen van de ver-
engelsing heel wat minder zijn dan sommige ‘beschermers’ van het Nederlands suggereren.
Het is overigens niet zo dat alleen het Engels groeit ten koste van de kleinere talen, ook het23

Frans en het Spaans kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor wat taaldestructie kan
worden genoemd (Hornberger, 1997:89).
De Vijlder (1996:279) wijst erop dat de Verenigde Staten, anders dan de nadruk op ‘Ameri-24

kanisering’ van de samenleving doet vermoeden, evenzeer te maken hebben met de gevolgen
van de globalisering. Hij wijst op de teloorgang van de Amerikaanse textielindustrie, de vlucht
van industriële productie naar Mexico en de problematiek van de boeren onder invloed van
de voedselimport uit Azië.
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marginale positie in (De Jong, 1996:64; Pool, 1996:161-162; Schloßmacher,
1994:106-115).  En het Nederlands zal, zo kan beluisterd worden, ook21

daarbuiten en ondanks zijn relatieve grootte, tot een tweederangstaal
degraderen, omdat het Engels steeds verder oprukt en omdat de
Nederlanders zo weinig gehecht zijn aan de eigen taal.  Die verwachting22

hangt samen met de door Krauss (1992:5) aan de Engelse taaldominantie
toegeschreven grootste gedocumenteerde taaldestructie in de Engelstalige
wereld.  En Van Marle (1992:13) formuleert de verontrusting met23

betrekking tot de toekomst van het Nederlands in de vraag “Dreigt
dialectisering van het Nederlands?” En een andere in dit verband even
relevante vraag luidt: “Europees of Vlaams... Stimuleert televisie de
culturele globalisering?” (De Bens, 1994:578). Het antwoord op die vraag
luidt overigens niet zonder meer bevestigend. Naast auteurs die grote
gevaren zien in het overweldigende, met name Amerikaanse,
televisie-aanbod, zijn er ook auteurs die menen dat het grote Amerikaanse
aanbod niet tot een overnemen en navolgen leidt, maar juist aanleiding geeft
tot het aannemen van een kritische houding.  Dat sluit aan bij een in 199424

gepubliceerd essay over meertaligheid in Europa, waarin de schrijvers, in
een gefingeerd interview met Søren Kierkegaard (1813-1855), deze Deense
filosoof laten zeggen dat de kleine talen in Europa vrees voor hun toekomst
moeten hebben in de zin zoals de muis een voortdurende angst voor het
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verbrijzeld worden door de hem omringende olifantspoten heeft. Angst is, in
de opvatting van Kierkegaard, de grondstemming voor het menselijk be-
staan. Die angst kan juist de redding betekenen voor de kleine talen, want
wie geen angst voelt, veronachtzaamt mogelijk zijn zaak (Kas en
Landsweerd, 1994:16).

De Europese integratie is één van de – doelbewuste – factoren die een
‘splendid isolation’ van de betrokken lidstaten voorgoed onmogelijk lijkt te
hebben gemaakt. Dat wil trouwens niet zeggen dat de Europese eenwording
de nationale oriëntatie van de lidstaten doet afnemen. Zoals hiervoor reeds is
opgemerkt, is het de paradox van de Europese eenwording dat bij iedere stap
in het integratieproces, de nationale oriëntatie toeneemt. Het is overigens de
vraag of die notie voor ieder beleidsterrein in dezelfde mate opgaat. Op het
ene beleidsterrein doet de invloed van ‘Brussel’ zich immers heel wat
sterker gelden dan op het andere terrein. Juist het verbreden van de in het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 25 maart 1957
aan de Gemeenschap meegegeven economische opdracht, namelijk:

“het instellen van een gemeenschappelijke markt en door het geleidelijk tot elkaar

brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten te bevorderen de

harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele

Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een

toenemende verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen

de in de Gemeenschap verenigde Staten” (Europocket, 1992:39)

heeft in de jaren na de Europese Akte van 1986 het debat over het behoud
van de nationale identiteiten aangezwengeld.

Artikel 217 van het oprichtingsverdrag regelt het taalgebruik door de in-
stellingen van de Gemeenschap. Het taalgebruik wordt, onverminderd de be-
palingen van het reglement van het Hof van Justitie, met eenparigheid van
stemmen door de Raad vastgesteld (Europocket, 1992:92). In Raadsregeling
no. 1/58 is de uitkomst van de regeling vervolgens vastgelegd, in die zin dat
het Duits, het Frans, het Nederlands en het Italiaans de officiële en
werktalen van de Gemeenschap zijn. Van Walter Hallstein (1901-1982), één
der grondleggers van de Europese Gemeenschap is de in dit verband
relevante uitspraak: “Die Mehrzahl der Sprachen ist kein Hemnis, sondern
ein Ansporn” (Coulmas, 1991:2). Met de later volgende uitbreidingen van
het aantal lidstaten is het principe van gelijkberechtiging van de nationale
talen niet verlaten, maar hebben ook talen als het Deens, Engels, Grieks,
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Het Iers heeft een aparte status. Het EEG- en het Euratomverdrag bestaan in een Ierse versie25

en het Iers kan als procestaal voor het Hof van Justitie gebruikt worden (Mortelmans,
1990:304-305). Het Letzeburgs mist een officiële Europese status (Coulmas, 1991:5). Het
Letzeburgs is eerst sinds 1984 de nationale taal van Luxemburg, terwijl als administratieve
talen ook het Duits en het Frans in gebruik zijn. De instituties van de Europese Gemeenschap
zijn verder zelf bevoegd hun eigen taalregeling vast te stellen (Coulmas, 1991:3). Zo geldt het
Nederlands voor het Europees Merkenbureau niet als officiële werktaal. Die status hebben
alleen het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Na onenigheid over de vraag welke talen
als officieel voor het Europees Merkenbureau zouden gelden, werd eind 1993 op de Europese
top in Brussel besloten aan aanvragers voor erkenning van een handelsmerk de vrijheid te
laten in welke Europese taal een verzoek te verwoorden, met daarbij de verplichting een
tweede taal aan te wijzen, waarin eventueel geprocedeerd kan worden bij afhandeling van
klachten (Staatscourant, 235, 5, 7 december 1993).
Vormt de beperking van het aantal officiële talen in het geval van het Europees Merkenbureau
reeds een opmerkelijk ‘scheurtje’ in het principe van de Europese veeltaligheid; een voorstel
van de Franse minister voor Europese Zaken Lamassoure om het aantal werktalen in de
Europese Unie tot vijf te beperken, laat zien dat niet een ieder de hiervoor gememoreerde
uitspraak van Walter Hallstein tot de zijne heeft gemaakt (Willemyns, 1997:53; Staatscourant,
246, 2, 21 december 1994).
Kloss (1969:102) onderscheidt drie benaderingen waarmee een overheid met het bestaan van26

meerdere talen binnen één staatsverband om kan gaan. De presidentiële of monarchistische
oplossing waarbij één taal tot officiële en bestuurstaal wordt aangewezen, de collegiale
oplossing waarbij enkele van de belangrijkste talen tot bestuurstaal worden verheven en de
egalitaire oplossing waarbij alle officiële talen ook in het grotere verband die status behouden,
zoals binnen de Europese Unie het geval is.
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Fins, Portugees, Spaans en Zweeds dezelfde status gekregen.  Daarbij25

spelen niet alleen overwegingen van prestige en nationale trots een rol, maar
is ook het feit dat de organen van de Europese Unie besluiten nemen die in
de wet- en regelgeving van de lidstaten worden geïntegreerd, van belang. De
Europeesrechtelijke ijking van de in de regelgeving gebruikte terminologie
heeft voor vertalers het praktische gevolg dat in de verschillende officiële
talen van de lidstaten in het Europeesrechtelijk kader volledig equivalente
woorden te vinden zijn (De Groot, 1996:162).

De Europese Unie is de enige internationale organisatie die van een egali-
taire benadering van de nationale talen van de lidstaten uitgaat.  Die om-26

standigheid kan worden gezien als een illustratie van het belang dat in
Europa gehecht wordt aan de ideologie van de natiestaat. Tegelijk moet
opgemerkt worden dat de Europese Unie ook de enige internationale
organisatie is die doelbewust de politieke eenwording van haar lidstaten
nastreeft en dat lijkt voldoende reden om de taalkwestie met de nodige
omzichtigheid te behandelen (Van Els, 1991:8). De Raad van Europa en de
Noord Atlantische Verdrags Organisatie kennen slechts twee officiële talen:
het Engels en het Frans, en de Verenigde Naties werken met zes officiële
talen: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans (Coulmas,
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Dat wil niet zeggen dat de betreffende organisaties niet meerdere talen gebruiken. Zo geeft de27

NAVO een tijdschrift uit dat onder meer in het Deens, het Duits, het Grieks, het Nederlands
en het Noors verschijnt (Volz, 1994:89).
Algemene Begroting van de EU, Publicatieblad van de EG, L 44, 14 februari 1997.28

Coulmas (1991:23-24) komt tot geheel andere bedragen, wanneer hij stelt dat binnen de29

bureaucratie van de Europese Unie 40% of meer van het ambtelijke budget met de officiële
meertaligheid samenhangt, en dat is gelijk aan 2% van de totale begroting van de Europese
Unie. Op basis van de EU-begroting 1997 zou dat een bedrag betekenen van ruim 1,6 miljard
Ecu. Willemyns (1997:55) merkt op dat het Europese Parlement een derde deel van zijn
uitgaven aan met taal verbonden kosten besteedt. Ook hij noemt, in navolging van Guido
Naets, het percentage van 2% als deel van de volledige EU-begroting dat aan vertalen opgaat.
“Vertaalwerk groeit Commissie EU boven het hoofd” geeft de kop weer in het NRC- Handels-30

blad van 18 juli 1998. Uit de tekst van het artikel blijkt dat de kop minder op de hedendaagse
werkelijkheid betrekking heeft, dan wel op een verwachte toekomst. De mogelijke uitbreiding
van het aantal lidstaten van de EU met zes nieuwe leden, betekent bij onveranderd beleid de
uitbreiding van de vertaaldienst met nog eens zeshonderd vertalers in vaste dienst, plus een
aantal freelance vertalers. In hetzelfde artikel wordt verder aangegeven dat een belangrijk deel
van het EU-vertaalwerk door computers gebeurt.
De termen Europese Unie en Europese Gemeenschap worden in deze studie door elkaar ge-31

bruikt, eraan voorbijgaand dat de met de Europese Unie in één verband ondergebrachte
Europese Gemeenschappen (EGKS, EG en Euratom) hun eigen autonome en juridisch
zelfstandige organisatie hebben behouden. De Europese Unie, waartoe reeds in 1972 is be-
sloten, is zelf geen rechtspersoon (Curtin, 1993:23). De naam Europese Unie werd in 1949
door Frankrijk en Italië voorgesteld, en door het Verenigd Koninkrijk verworpen, voor de
organisatie die daarna Raad van Europa genoemd werd (Urwin, 1991:34).
Residuaire bevoegdheden kunnen worden omschreven als die bevoegdheden die niet expliciet32

in het Verdrag zijn opgenomen, maar die kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de
Verdragsdoeleinden (Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, d.d.
25 maart 1957, Art. 235).
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1991:5).  Vertalen kost de nodige inspanning. Uitgaande van de algemene27

begroting van de Europese Unie voor het jaar 1997 is ruim één zesde van de
Europese ambtenaren bij de talendienst werkzaam.  Wat uitgaven betreft28

vraagt de Europese meertaligheid overigens niet meer dan 0,05% ofwel
43.865.000 Ecu van de totale uitgaven van de Unie die in het jaar 1997 een
bedrag van 82.365.587.317 Ecu vragen.  Voor dat geld vertaalt de29

vertaaldienst van de Europese Commissie, met 570 full time- en ongeveer
1600 vertalers op free lance-basis, jaarlijks twee miljoen pagina’s tekst
(Willemyns, 1997:54).30

Anders dan de Verdragsteksten doen vermoeden heeft de Europese
Gemeenschap, en sinds het Verdrag van Maastricht de Europese Unie,31

zich reeds snel op het terrein van cultuur, taal en het met die beide zo nauw
verbonden onderwijs, gemanifesteerd. Tot de aanvaarding van het Verdrag
van Maastricht, 7 februari 1992, vielen cultuur en onderwijs onder de
zogenaamde residuaire bevoegdheden van de Europese Gemeenschap.  Het32

Verdrag van Maastricht heeft die situatie gewijzigd door het Verdrag in de
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Het handelen van de Europese Unie op het terrein van taal, cultuur en onderwijs vindt zijn33

juridische grondslag verder in Art. 3.p. van het Verdrag betreffende de Europese Unie: “een
bijdrage tot onderwijs en opleiding van een hoog gehalte, en tot de ontplooiing van de cul-
turen van de Lid-Staten” en Art. 92.3.d.:“steunmaatregelen om de cultuur en de instand-
houding van het culturele erfgoed te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voor-
waarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet
zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.”
Met artikel 126 verbreedt de werkingssfeer van het Europese onderwijsbeleid substantieel,34

doordat het niet langer alleen om het beroepsonderwijs gaat. Het gehele basisonderwijs en
secundair onderwijs is binnen de werkingssfeer van het Verdrag gebracht (Leenknegt,
1997:23).
De eerste bindende, op de wederzijdse erkenning van diploma’s in de lidstaten Europese35

betrekking hebbende besluiten op het gebied van het onderwijs, zijn in de tweede helft van de
jaren zeventig vastgesteld. Die besluiten zijn gebaseerd op het eerste lid van art. 57 van het
EEG-Verdrag. Voor de Europese bemoeienis op het terrein van het onderwijs is verder art. 48
met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie relevant. Het
daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit, verordening 1612/68, art. 7 derde lid, bepaalt dat
migrerende werknemers, die onderdaan zijn van een lidstaat van de Gemeenschap, binnen de
Gemeenschap op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als nationale werknemers het
onderwijs op vakscholen en van revalidatie- en herscholingscentra kunnen volgen (Leenknegt,
1997:16-17).
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vorm van de artikels 126 en 128 met een onderwijs- en cultuurparagraaf uit
te breiden die de Gemeenschap bepaalde taken en bevoegdheden toekent,
zonder overigens daarmee de mogelijkheden tot residuaire bevoegdheden te
schrappen.  Artikel 126.1 luidt:33

“De Gemeenschap draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte

door samenwerking tussen de Lid-Staten aan te moedigen en zo nodig door hun

activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de

verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de inhoud van het onderwijs en de

opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige

verscheidenheid” (Europocket, 1992:216).34

Artikel 126.2 noemt het tot ontwikkeling brengen van de Europese dimensie
in het onderwijs als eerste doel van het optreden van de Gemeenschap op het
terrein van het onderwijs. Daarbij gaat het met name om onderricht in en
verspreiding van de talen der lidstaten. Artikel 127 van het Unieverdrag
richt zich vervolgens op het ondersteunen van het beleid van de lidstaten
door het ontwikkelen van beleid inzake het beroepsonderwijs. Wanneer het
om het bevorderen van het taalonderwijs gaat, heeft de Europese Unie zijn
beleid vorm gegeven in de, hierna nog verder te noemen, Socrates-,
Leonardo- en ‘Jeugd van Europa’- programma’s.

Reeds voor de aanvaarding van het Verdrag van Maastricht heeft de Euro-
pese Gemeenschap op grond van zijn residuaire bevoegdheden richtlijnen
ontwikkeld met betrekking tot de wederzijdse erkenning van diploma’s.35
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Mourik (1989:51) wijst erop dat de universiteiten van landen met ‘grote’ talen meer van het36

Erasmus-programma profiteren, dan de universiteiten waar een taal met een beperkte
geografische spreiding de wetenschappelijke voertaal is.
In het Verdrag van Maastricht heeft de Europese Commissie culturele bevoegdheden37

verkregen, die haar nooit gegeven hadden mogen worden, zo is de opvatting van Mourik
(1992:36), die culturele autonomie voor de lidstaten voorstaat. Overigens is er niet alleen op
het terrein van de cultuur sprake van weerstanden tegen een uitbreiding van Europese
bevoegdheden. Een groot deel van de volksgezondheidssector in Europa zou bijvoorbeeld
weinig voor een uitbreiding van de Europese bevoegdheden op dat terrein voelen (McKee,
Mossialos, Belcher, 1996:268).
Van een beperkte uitleg is overigens geen sprake. Hoe snel de Unie aan zet is, blijkt onder38

anderen uit de overwegingen tot het Meerjarenprogramma ter bevordering van de taal-
verscheidenheid in de Gemeenschap in de informatiemaatschappij (4-1-1996): “overwegende
dat taalbeleid een aangelegenheid is die tot de bevoegdheid behoort van de lidstaten, die
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Feitelijk begon de bemoeienis van de Gemeenschap op het terrein van het
onderwijs in de jaren tachtig met het mogelijk maken van
samenwerkingsprogramma’s tussen universiteiten en opleidingsinstituten.
Zo begon in 1987 het op de studenten van het hoger en het universitair
onderwijs gerichte Erasmus-programma ter bevordering van talenkennis en
mobiliteit, met 3.000 deelnemende studenten. Dat aantal zou zeven jaar later
reeds 170.000 bedragen.36

De artikelen 128.1, 128.2 en 128.4 betreffende de cultuur luiden:

“De Gemeenschap draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de Lid-

Staten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die

culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel

erfgoed.

Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht de samenwerking tussen de

Lid-Staten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden

te ondersteunen en aan te vullen:

- verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van

de Europese volkeren,

- instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang,

- culturele uitwisseling op niet-commerciële basis,

- scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.

De Gemeenschap houdt bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van

dit Verdrag rekening met de culturele aspecten.” (Europocket, 1992:217).37

De nadruk op zowel de nationale en regionale verscheidenheid als het
gemeenschappelijk cultureel erfgoed betekent dat een zekere spanning in de
aan de Gemeenschap gegeven opdracht valt te constateren. Een beperkte
uitleg van de beide artikelen betekent dat het initiatief tot actie van de zijde
van de Europese Unie altijd bij één der lidstaten zou moeten liggen.  Een38
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daarbij het Gemeenschapsrecht in acht nemen; dat evenwel de bevordering van de ontwik-
keling en het gebruik van moderne hulpmiddelen voor taalverwerking een werkterrein is
waarop communautaire actie noodzakelijk is teneinde tot aanzienlijke schaalvoordelen en
cohesie tussen de verschillende taalgebieden te komen.”
In het ‘1st Report on the consideration of cultural aspects in European Community Action’,39

zoals dat op 17 april 1996 door de Europese Commissie is vastgesteld, wordt een overzicht
gegeven van de plaats van de cultuur in respectievelijk het interne en het regionale beleid van
de Gemeenschap. Van 75 programma’s, die behoren tot het regionale beleid voor het tijdvak
1994-1999, dat gericht is op achterblijvende gebieden, zijn 11 programma’s mede op culturele
doelstellingen gericht. Daarbij gaat het om de bouw van schouwburgen in rurale gebieden tot
en met flankerende maatregelen ten behoeve van de productie en verkoop van traditioneel
handwerk. In het onderdeel van het regionale beleid dat gericht is op over de grenzen
heengaande samenwerking, INTERREG II, blijken culturele doelen van weinig belang te zijn.
Onder meer wordt bijgedragen in de beginfase van het in Flensburg in 1996 opgerichte
European Centre for Minority Issues (Flensborg Avis, 13 februari 1997). Binnen het LEADER
I en II – programma ligt dat anders. Binnen LEADER I, dat gericht is op de ontwikkeling van
de rurale economie, wordt onder meer de Welshe taal gesteund. De bescherming van het
Welsh is overigens niet als direct doel geformuleerd, maar als een verbeteren van de kennis
van de plaatselijke samenleving. LEADER II richt zich ook op de bevordering van regionale
identiteit, inclusief taalkundige aspecten, het behoud en de bevordering van het cultureel
erfgoed en de organisatie van culturele activiteiten in termen van een verbeteren van de
“quality of life” en het actief deelnemen van de plaatselijke bevolking. Binnen het Europees
Regionaal Ontwikkelingsfonds richt het voor innovatieve activiteiten bedoelde onderdeel zich
onder meer op economische en culturele ontwikkeling. Daaronder valt onder meer het project
“TV REGIO -Audiovisual regional television area in Europe” waaraan wordt deelgenomen
door regio’s als de Elzas, Piemonte, Bornholm en Noord- Holland, maar ook door steden als
Kopenhagen, Madrid en Valencia.
Sinds het opnemen van artikel 128 in het Unieverdrag, heeft de Europese Unie op grond van
dat artikel cultureel beleid ontwikkeld voor kunstmanifestaties met een Europese dimensie
binnen het Caleidoscoop-programma, voor de promotie van boeken, lezen en vertalen binnen
het Ariane-programma en voor steun voor het architectonisch erfgoed binnen het Raphael-
programma.
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ruimere uitleg houdt in dat praktisch ieder handelen van de zijde van
‘Brussel’ als aanvullend op het door de lidstaten gevoerde cultuur- en
taalbeleid kan worden gezien. Het belangrijkste gevolg van het opnemen van
de hoofdstukken over onderwijs en cultuur vormt het aan de Gemeenschap
verlenen van de expliciete bevoegdheid tot handelen op die terreinen,
waarbij tevens de eerdere beperking tot het beroepsonderwijs is vervallen.
Het opnemen van de genoemde artikelen wil overigens niet zeggen dat de
Europese Unie, anders dan voor het Verdrag van Maastricht, thans
voldoende rekening kan houden met de culturele belangen van de lidstaten.
Cultuur blijft binnen de vooral door economische overwegingen bepaalde
Europese Gemeenschap een relatief marginale aangelegenheid, hoewel een
groot deel van het door de Gemeenschap gevoerde beleid culturele aspecten
kent of gevolgen voor bepaalde culturele sectoren heeft.  De uitbreiding39

van de competentie van de Gemeenschap tot onderwijs en cultuur is verder
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Het bij het Verdrag van Maastricht ingestelde Comité van de Regio’s heeft in haar vergadering40

van 13 maart 1998 de Commissie geadviseerd over het belang van de cultuur en culturele
verschillen voor de toekomst van Europa (Bulletin EU 3-1998). In zijn advies wijst het Comité
op de noodzaak “de minderheidstalen te erkennen, teneinde aan de meertaligheid als bron van
culturele verrijking, het juiste belang te hechten.”
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in die zin van belang dat sinds het in werking treden van het Verdrag van
Maastricht de Europese Unie verplicht is om in zijn regelgeving en beleid
een systematische afweging tussen economische en culturele overwegingen
te maken.

Bij de voorbereiding van het Verdrag van Maastricht is ook de erkenning
door zowel de Gemeenschap als de lidstaten van het bestaan van minder-
heden-, etnische- en/of taalgroepen, evenals het nemen van maatregelen
voor het behoud en de vrije ontwikkeling van hun culturele en taalkundige
ontwikkeling, aan de orde geweest. Een voorstel in die richting lijkt op de
intergouvernementele conferentie echter niet serieus overwogen te zijn en de
term minderheid is dan ook niet in het Verdrag opgenomen. Met het nieuwe
artikel 128 zijn nationale en regionale verscheidenheid echter wel tot
gemeenschapswaarden verheven. In feite is daarmee sprake van een
beginnende erkenning van het bestaan van minderheden in het
constitutionele document van de Europese Unie.  Maar dat wil nog niet40

zeggen dat de Europese Unie op termijn gestalte lijkt te geven aan een
beleid op het terrein van de minderhedenbescherming. Daarvoor is de
afstand tussen de officiële ideologie en de historisch bewezen houding van
verschillende lidstaten tegenover taal en etniciteit te groot (Ozolins,
1996:191).

Het terrein van de media vormt op grond van de residuaire bevoegdheden
van de Gemeenschap één van de eerste culturele aandachtsgebieden, die met
de werking van het Verdrag van Rome te maken kreeg. Zo zorgt de werking
van de zgn. ‘Televisie zonder grenzen’-richtlijn van 3 oktober 1989, tegen
de officiële Nederlandse bedoelingen in, voor de toelating van de
commerciële omroep in Nederland (Hins, 1991:137). En in het kader van het
Europese mededingingsbeleid moet de Holland Media Groep maatregelen
treffen, om er voor te zorgen dat de Nederlandse mediamarkt voor potentiële
concurrenten toegankelijk blijft. Eerder is om dezelfde reden een joint
venture tussen Bertelsmann en de Duitse Bundespost Telekom verboden
verklaard. Een dergelijke samenwerking zou de toegang tot de Duitse markt
voor betaal-televisie voor derden zeer beperkt hebben. Als verdere
voorbeelden van de nauwe betrokkenheid tussen economie en cultuur kan
gedacht worden aan de handel in kunst, het optreden en de
arbeidsbemiddeling van artiesten, de productie en verspreiding van films, de
auteursrechten op kunstwerken, films en boeken, de handel in boeken en op
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EG-verordeningen 2081/92 en 2082/92.41

Het ‘Meerjarenprogramma ter bevordering van de taalverscheidenheid in de Gemeenschap in42

de informatiemaatschappij (MLIS)’, zoals vastgesteld op 4 november 1996, is gebaseerd op
artikel 130, lid 3 van het Unieverdrag, dat zich richt op het bevorderen van het con-
currentievermogen van de industrie, en met name het bevorderen van een gunstig klimaat voor
de samenwerking tussen ondernemingen. MLIS stelt voor een periode van drie jaar, een bedrag
van 15 miljoen ECU’s beschikbaar, dat bedoeld is voor de ondersteuning en de
totstandbrenging van een netwerk voor Europese uitgevers en aanbieders van woordenboeken
en vertaaldiensten, “aanmoediging van het gebruik van taaltechnologieën, -hulpbronnen en
-normen, en de integratie ervan in informatietoepassingen en de bevordering van het gebruik
van geavanceerde taalhulpmiddelen in de openbare sector van de Gemeenschap en de
Lid-Staten”. Volgens artikel 1 van de betrokken beschikking moet het beleid bijdragen “tot
de bevordering van de taalverscheidenheid van de Gemeenschap”. Het MLIS-programma moet
elk taalgebied zijn eigen toegang tot digitale informatiekanalen bieden, maar wel op basis van
internationaal gestandaardiseerde normen en structuren. Bij de voorbereiding van het
stimuleringsprogramma bleek dat Nederland een van de weinige dwarsliggers was bij het
goedkeuren van het programma. De Nederlandse regering vond het genoemde bedrag van 15
miljoen ECU te hoog. De secretaris van de Nederlandse Taalunie spreekt in een artikel in
NRC-Handelsblad van 28 februari 1997, daar haar verwondering over uit, juist omdat het
Nederlands van het programma zou dienen te profiteren.
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het terrein van taal ook vertaal- en tolkkosten (Kuypers, 1993:68-69). Bij
een brede benadering van het cultuurbegrip kunnen de Europese
verordeningen ter bescherming van de plaatselijke identiteit van traditionele
agrarische producten, waaronder de definiëring en bescherming van
geografische namen, ook als een voorbeeld van de culturele betrokkenheid
van de Europese Unie worden gezien.41

Het principe van een vrij en ongehinderd economisch verkeer tussen de
lidstaten, heeft voor het taalbeleid het principe van een vrij taalgebruik in
transnationale economische activiteiten tot impliciet gevolg, omdat taal nu
eenmaal het medium voor ieder economisch handelen vormt.  Wanneer die42

taalvrijheid gehinderd wordt door nationale regelgeving is een conflict
mogelijk, dat gezien de suprematie van de regels van de Europese
Gemeenschap over de nationale regelgeving, in het voordeel van de eerste
wordt beslist. De hiervoor genoemde televisierichtlijn illustreert die gang
van zaken. De Witte (1991: 166-167) noemt verder het voorbeeld van het
Nederlandse verbod op Nederlandstalige advertentiespots op buitenlandse
zenders, dat onverenigbaar met het Europees Verdrag bleek te zijn. Het
omgekeerde van die casus is een aan de nationale omroep opgelegde
verplichting om de nationale taal te gebruiken. Een dergelijke verplichting
heeft een negatieve uitwerking op het transnationale verkeer in
omroepdiensten. Maar die beperking wordt uiteindelijk toch aanvaard in de
richtlijn inzake de over de grenzen heen gaande televisie- omroepactiviteiten
(Mortelmans, 1990:306).
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De residuaire bevoegdheid van de Europese Gemeenschap komt ook naar
voren in de Europese regeling die in bepaalde gevallen aan het op de markt
brengen van goederen taaleisen stelt. Zo moeten de lidstaten er zorg voor
dragen dat levensmiddelen in de handel komen met een voor de gebruikers
gemakkelijk te begrijpen taal, tenzij de koper door andere maatregelen
wordt ingelicht. Ook bepaalde beroepsgroepen moeten over een zekere
talenkennis beschikken. Zo bepaalt de erkenningsrichtlijn-artsen dat de
lidstaten er zorg voor dragen dat in voorkomende gevallen de begunstigden
in hun belang en in dat van de patiënten de talenkennis verwerven die
noodzakelijk is voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden in het
ontvangende land. Volgens Mortelmans geeft de algemene formulering van
deze bepalingen van secundair Gemeenschapsrecht in bepaalde
omstandigheden de ruimte om ten gunste van de regionale talen ingeroepen
te worden (Mortelmans, 1990:305).

Voor het taalbeleid is het principe van het vrije personenverkeer
belangrijker dan dat van een vrij economisch verkeer. De Europese regeling
gaat uit van een vermoeden van discriminatie, wanneer een lidstaat de
toegang tot arbeid afhankelijk maakt van de kennis van de betrokken taal,
tenzij aangetoond kan worden dat een vloeiende beheersing van die taal
voor het werk een noodzakelijke vereiste is. De praktische werking van deze
regeling is ten tijde van de aanvaarding in 1968 nog gering, omdat het toen
om alleen de publieke regeling van private arbeidsrelaties ging. Private
regels tussen werkgevers en werknemers bleven buiten beschouwing,
evenals taalregels met betrekking tot de publieke werkgelegenheid. Dat voor
de overheidsdienst nationale voorwaarden en daarmee ook taalvereisten
worden gesteld, verloopt parallel aan de uitsluiting van de overheidsdienst
van het principe van het vrije personenverkeer. In 1968 zorgt een aantal
arresten van het Europees Hof van Justitie voor een aanzienlijke wijziging
van die regeling. In dat jaar werd het aantal mogelijke uitzonderingen danig
beperkt door alleen nog de direct met de uitoefening van het staatsgezag
belaste ambtenaren onder de uitzonderingsregel, zoals artikel 48.4 van het
Verdrag die biedt, te laten vallen. Aan de talrijke werknemers in het
onderwijs, het vervoer of de gezondheidszorg kunnen sindsdien niet langer
specifieke taaleisen gesteld worden (De Witte, 1991: 168).

Burgers van de lidstaten van de Europese Unie kunnen een beroep op het
Verdrag doen om hun recht van vrij verkeer daadwerkelijk te kunnen uit-
oefenen. Zo stond het Europees Hof van Justitie een Luxemburger toe om in
het Duitstalige gedeelte van België Duits voor de nationale rechter te
gebruiken, hoewel dat volgens het Belgisch recht is voorbehouden aan
Duitstalige Belgen (Mortelmans, 1990:305).
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Het op 28 november 1989 door het Europees Hof van Justitie gewezen
Groener-arrest stelt de relatie tussen (de regel van) het vrij verkeer van
werknemers en (de uitzondering van) algemene culturele belangen aan de
orde. In het Groener-arrest erkent het Europees Hof van Justitie het belang
van het onderwijs voor een beleid dat gericht is op de bescherming en
bevordering van een nationale en tegelijk eerste officiële taal van een
lidstaat. Een dergelijk beleid wordt niet als zijnde in strijd met het principe
van een vrij verkeer van werknemers verboden. Maar het Hof stelt wel
grenzen aan de autonomie van nationale taalbesluiten:

“the implementation of such a policy must not encroach upon a fundamental

freedom such as that of the free movement of workers. Therefore, the requirements

deriving from measures intended to implement such a policy must not in any

circumstances be disproportionate in relation to the aim pursued and the manner

in which they are applied must not bring about discrimination against nationals of

other Member States” (Mortelmans, 1990:304).

De gevolgen van het Groener-arrest lijken tweeslachtig. Aan de ene kant
wordt de betrokken Ierse regeling toegestaan en het Hof corrigeert de indruk
als zou vanuit het gezichtspunt van de integratie van de markt, taalver-
scheidenheid minder een cultureel gegeven zijn, dan wel een obstakel voor
doelmatige communicatie, maar aan de andere kant geeft het Hof zijn
rechtsbevoegdheid aan om taalregelingen te toetsen op de vraag of er
inbreuk op de uitoefening van de Gemeenschapsrechten wordt gemaakt. In
het Groener- arrest gaat het om het Iers als officiële en nationale taal van
een lidstaat en dat betekent ook dat regionale talen niet a priori van een
gelijke benadering kunnen uitgaan (De Witte, 1991:170).

In zijn Mediawet-arrest erkent het Hof dat cultuurbeleid een dwingende
reden van algemeen belang kan vormen die een beperking van het vrije ver-
keer van diensten kan rechtvaardigen, evenals het steunen van de pluralis-
tische vrijheid om uitdrukking te geven aan de verschillende
maatschappelijke, culturele, religieuze en filosofische componenten in een
land. Maar het Hof heeft ook vastgesteld dat cultuur niet als dekmantel
gebruikt mag worden voor economische protectie tegenover de andere
lidstaten, zoals onder meer naar voren komt in een arrest van 16 december
1992. In het betreffende arrest worden de door de Belgische regering
ingebrachte culturele overwegingen verworpen, voor zover die de effectieve
concurrentie voor nationale ondernemingen trachten te verminderen.

Het volgens de regels van de economische mededinging realiseren van een
gemeenschappelijke Europese markt houdt ook in dat alle door de staat ge-
geven subsidies en fiscale voordelen ten behoeve van ondernemingen,
vooraf de goedkeuring van de Gemeenschap behoeven. Die goedkeuring
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Artikel 92.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie spreekt in dit verband van43

“steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te
bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de
mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het
gemeenschappelijk belang wordt geschaad” (Europocket, 1992:201).
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wordt alleen verleend wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan. Voor
subsidies gebaseerd op taalkundige criteria en/of taalpolitieke overwegingen
maakt het Verdrag geen uitzondering. De lidstaten kennen vele van
dergelijke subsidies en nationale maatregelen, waaronder het subsidiëren
van uitgaven in een regionale taal, het financieel mogelijk maken van
vertalingen vanuit de eigen taal in een buitenlandse taal, de steunverlening
aan het eigen theater en de film of een mogelijk maken van
omroepproducties. Dat alles leidt tot wat vanuit een Brusselse invalshoek
‘culturele fragmentatie’ van de gemeenschappelijke markt genoemd zou
kunnen worden (De Witte, 1993:177).

Het Verdrag van Maastricht heeft, zoals hiervoor reeds ter sprake kwam,
een zogenaamde cultuurexceptie mogelijk gemaakt, die voor subsidies
binnen het kader van het nationale cultuurbeleid van belang is.  Daarbij43

wordt geen onderscheid gemaakt tussen de steun, verleend door de nationale
overheid aan de nationale cultuur, of de steun verleend door een regionale
overheid aan een regionale cultuur. De vraag of met het subsidiëren van een
Friestalig of een in het Catalaans geschreven boek de handel tussen de
lidstaten verstoord wordt, is echter ondertussen al lang ten negatieve
beantwoord. Bovendien lopen de argumenten die binnen de Gemeenschap
aangevoerd worden voor steun aan de minder-ontwikkelde regio’s binnen de
Europese Unie, vaak gelijk op met de argumenten die gehanteerd worden
wanneer het om de steunverlening aan regionale talen gaat (De Witte,
1993:178). Het Unieverdrag accepteert dat het principe van de vrije markt
en de open grenzen ontoereikend is om de ontwikkeling van perifere of in
ontwikkeling achterblijvende gebieden te garanderen. Er is weinig op tegen
om de argumentatie met betrekking tot positieve prikkels voor de perifere
gebieden, uit te breiden naar de regionale talen. De samenstellers van
Euromosaic proberen in hun rapport de minderheidstaalgroepen dan ook te
integreren binnen het Europees ontwikkelingsbeleid (Euromosaic,
1996:60-61).

Het Euromosaic-onderzoek zelf vloeit rechtstreeks voort uit het sinds 1981
door het Europees Parlement geïnitieerde en door de Commissie van de
Europese Unie gevoerde beleid om financiële steun te geven aan initiatieven
die bedoeld zijn die talen te bevorderen die van de met de officiële talen van
de lidstaten verbonden Europese steunprogramma’s zijn uitgesloten
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In 1996 bedraagt het voor dat doel beschikbare budget vier miljoen ECU’s. Zie voor een44

overzicht van door de Europese Unie gesteunde projecten onder meer: Jacoby (1991:1-8); Van
der Goot, Renkema, Stuijt, (1994:8-10).
De Europese Unie heeft de verschillende Europese onderwijsprogramma’s in 199545

gereorganiseerd en teruggebracht tot in principe drie programma’s: Socrates, Leonardo en
Jeugd van Europa.
Het Iers en het Letzeburgs maken, anders dan hun status zou doen vermoeden, van het46

Lingua-programma deel uit. Nederland heeft indertijd de prioriteit van Lingua voor de minst
gebruikte en minst onderwezen talen onderschreven, zonder daaruit overigens praktische
consequenties te trekken (Van Els, 1991:13).
Mercator bestaat thans uit drie netwerkcentra in respectievelijk Aberystwyth, Barcelona en47

Leeuwarden, die zich alle op een taaldomein richten, respectievelijk media, wetgeving en
onderwijs. Het Directoraat-Generaal XXII van de Europese Commissie, uitvoerder van
begrotingspost B 3-1006, coördineert de activiteiten van de drie centra.
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(Euromosaic, 1996:I).  De steunprogramma’s voor de officiële Europese44

talen betreffen het reeds genoemde Socrates-programma dat alle
onderwijsvormen betreft en bedoeld is om de Europese dimensie in het
onderwijs te bevorderen, het Leonardo-programma dat met name op het
beroepsonderwijs is gericht en het ‘Jeugd van Europa’-programma dat
jeugduitwisselingen entameert en steunt.  Het Socrates-programma is mede45

gebaseerd op de ervaringen met het eerst voor het gehele onderwijs
bedoelde, maar vervolgens tot het universitaire onderwijs beperkte eerdere
Lingua-programma (Kuypers, 1993:227).  Tot Socrates behoren46

programma’s als Euroling: gecomputeriseerd onderwijsmateriaal voor
cursussen Italiaans, Spaans en Nederlands en Tradutech: een Europees
netwerk van vertaal- en tolkopleidingen. Een voorbeeld van een
Leonardo-programma is Euskal-Herria dat gericht is op het verbeteren van
de kwaliteit van de arbeidsmarkt in de Baskische en andere Europese
regio’s, bedoeld voor werknemers die herschoold moeten worden of zonder
werk zijn. ‘Jeugd van Europa’ wil de uitwisseling van en initiatieven voor
de Europese jeugd bevorderen. Tot de onder dat beleid vallende initiatieven
behoort ook het bevorderen van regionale talen en culturen. Een en ander
wordt onder meer geconcretiseerd in het voor het meertalig onderwijs aan
10 tot 15-jarigen bedoelde grafische ‘database’ van de in Europa gesproken
talen, gemaakt door de TIDOC-groep in Barcelona, het mogelijk maken van
het Internationale Keltische Filmfestival, alsmede een radioprogramma voor
Baskisch sprekende kinderen in Frankrijk en Spanje.

Voor de documentatie van en informatie over de regionale talen binnen de
lidstaten van de Europese Unie heeft de Commissie in 1987 het informatie-
en documentatienetwerk met de naam Mercator opgericht (Kuypers, 1993:
228).  De financiële inspanning van de Europese Unie op het terrein van de47

regionale talen staat overigens in geen verhouding tot de budgetten die be-
schikbaar zijn voor de programma’s bedoeld voor de officiële talen. Boven-
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Op 10 juni 1998 besloot de Commissie alle begrotingsposten met een onvoldoende consti-48

tutionele grondslag in de vorm van een Verdragsartikel of een op wettelijke basis stoelend
Europees Actieprogramma na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie te bevriezen.
Ook budgetline B3-1006 waarmee onder meer Mercator en het Europees Bureau voor Kleine
Talen gefinancierd worden, viel onder het besluit van de Commissie. Eerst in de loop van
1999 werd de bevriezing opgeheven. Het is de bedoeling om de jaarlijkse besluitvorming te
vervangen door een voor meerdere jaren geldend programma.
De ontwerp-resoluties in het Europees Parlement, geïnitieerd door achtereenvolgens de49

Noord-Ier Hume, de Zuid-Tiroler Dalsaß en de Vlaming Coppieters leidden tot het Arfé-
rapport, op grond waarvan het Europees Parlement op 16 oktober 1981 de resolutie aan-
vaardde tot het realiseren van een Handvest voor regionale talen en culturen en een handvest
voor de rechten van etnische minderheden. Op 11 februari 1983 volgde een resolutie om
maatregelen ten behoeve van taal- en culturele minderheden te nemen. Op grond van het rap-
port Kuijpers nam het Parlement op 30 oktober 1987 de resolutie aan om talen en culturen van
minderheden binnen de Europese Gemeenschap te beschermen. Die resolutie zou in 1990,
1993 en 1994 nog door verdere resoluties gevolgd worden. Dergelijke resoluties verplichten
echter niet tot nadere regelgeving. Het gaat in feite om politieke signalen die niet tot bindend
EU-recht behoeven te leiden.
The European Bureau for Lesser Used Languages legt in zijn naamgeving het accent op de50

omvang van het gebruik van een taal, aangevende dat er andere talen zijn die meer gebruikt
worden. Hoewel die notie niet in alle gevallen onjuist is, behoeft zij niet te gelden voor de
individuele gebruikers van de juist bedoelde regionale talen. De notie geldt evenmin voor de
vergelijking tussen minderheids- en meerderheidstalen, zoals bijvoorbeeld het Catalaans laat
zien ten opzichte van het Deens of het Fins en het Noors (Haarmann, 1993:53-54). Het is beter
om over regionale talen te spreken, waarbij de regio wordt gezien als een deel van een
meerdere regio’s omvattend staatsgebied.
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dien is de financiering het precaire resultaat van een politieke overeenkomst
tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees
Parlement welke bij iedere zich jaarlijks voordoende gelegenheid geschrapt
kan worden (De Witte, 1991:175).  Ook het al eerder genoemde Europees48

Bureau voor Kleine Talen in Dublin kwam in 1983 als resultaat van de door
het, voor het eerst rechtstreeks gekozen, Europees Parlement op 16 oktober
1981 aangenomen Arfé-resolutie tot stand (Coulmas, 1991:16).  Het49

Bureau vervult sindsdien een functie met betrekking tot collectivisatie en
het tot een Europese zorg maken van de problematiek van de regionale
talen.  Het bureau is tegelijk een illustratie van het hiervoor reeds50

gememoreerde feit dat de Europese Unie voor de Europese regionale talen
een nieuw forum betekent om het recht op bestaan te verdedigen en politieke
eisen te kunnen articuleren. Het feit dat het in Europa om enkele tientallen
miljoenen sprekers van een regionale taal gaat, is in dit verband een niet te
negeren omstandigheid. Het betekent dat het voor ‘Brussel’ of ‘Straatsburg’
om een heel wat moeilijker te negeren aantallen gaat, dan de enkele
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Het Saterfries is overigens ondertussen door de federale regering in Bonn onder de werking51

gebracht van deel III van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen.
Daarbij bestaan overigens grote verschillen tussen parlementsleden, afhankelijk van de52

vertegenwoordigde lidstaat. De vijf grootste lidstaten vaardigen ruim vier keer zo veel leden
af naar het Europees Parlement dan de kleinere staten, maar wanneer teruggerekend wordt
naar de individuele inwoner van een lidstaat, dan is een Luxemburger elf keer sterker in het
Europees Parlement vertegenwoordigd dan een Duitser, en telt hij veertig keer zo zwaar bij
Raadsbesluiten met gekwalificeerde meerderheid en tweehonderd keer zo zwaar wanneer een
landgenoot het vetorecht heeft of wanneer ieder één stem bezit (Rozemond, 1996:116). Ook
met betrekking tot de voor de toegang tot de Brusselse directoraten overigens niet altijd even
relevant geachte circa 1000 adviescomités bestaan grote verschillen tussen de verschillende
directoraten. Het voor cultuur verantwoordelijke EU-directoraat-generaal X en het voor
onderwijs c.a. verantwoordelijke EU-directoraat-generaal XXII onderscheiden zich van de
meerderheid van de andere 24 directoraten, door het praktisch ontbreken van die
adviesstructuur (Buitendijk en Van Schendelen, 1994:195-205).
Debat van de Sleeswijk-Holsteinse Landtag op 4 juni 1987 over het “Bericht der Landes-53

regierung zur Sprache und Kultur des friesischen Bevölkerungsteil”. De SSV is sinds 1948 de
politieke partij die de belangen van de Deenstalige minderheid in Zuid-Sleeswijk ver-
tegenwoordigt.
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duizenden sprekers van het Mirandees of van het Saterfries in
respectievelijk Portugal of Duitsland.51

Binnen de organen van de Europese Unie is het vooral het Europees
Parlement dat zich, sinds zijn rechtstreekse verkiezing, op het terrein van de
regionale talen heeft begeven. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit
dat het gemakkelijker is om met meerderheid van stemmen resoluties aan te
nemen, dan regelingen of aanwijzingen te ontwerpen die als gevolg van hun
gevolgen voor de nationale wetgeving meestal unaniem dienen te worden
aanvaard (Coulmas, 1991:15). Bovendien lijkt het niet onaannemelijk dat de
directe afstand tussen – de leden van – het Europees Parlement en de
betrokken taalgroepen geringer is dan die tussen de Europese Commissie en
diezelfde groepen.  Ook in nationaal verband is het meer dan eens het52

parlement dat zich als eerste het lot van de regionale taal aantrekt. Zo is de
regionale televisie in Nederland en daarmee in Fryslân, tegen de zin van de
betrokken bewindslieden door de Tweede Kamer wettelijk mogelijk
gemaakt (Hemminga, 1997a: 47). En in Sleeswijk-Holstein is het de
‘Landtag’, en in het bijzonder de vertegenwoordiger van het
Südschleswigsche Wählerverband/Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV), Karl
Otto Meyer, die het initiatief heeft genomen tot het Gremium für Fragen der
friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande Schleswig-Holstein.53

4.4 De Raad van Europa
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De Raad van Europa wordt op 5 mei 1949 te Londen opgericht en bezit anders dan de54

Europese Unie geen bovennationale bevoegdheden. De Raad telt naast de 15 EU-leden de
volgende Europese staten als lid: Albanië, Andorra, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije,
IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Malta, Moldavië, Noorwegen,
Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, San Marino, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Turkije en
Zwitserland.
Naast de Raad van Europa kan ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en55

Ontwikkeling (OESO) genoemd worden. De oorsprong van de OESO is te vinden in de
coördinatie van de Marshallhulp van de Verenigde Staten aan Europa. Met elkaar telt de in
Parijs gevestigde OESO thans 28 lidstaten. Naast de EU-leden zijn dat: Australië, Canada,
Hongarije, IJsland, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Tsjechië, Turkije, de
Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zwitserland. De lidstaten toetsen in OESO-verband onder
meer hun economisch, financieel, sociaal en wetenschaps- en ontwikkelingsbeleid aan de door
de Raad van Ministers en het Secretariaat-generaal opgestelde aanbevelingen (Mourik,
1989:34). In de in 1996 verschenen vierde editie van het rapport ‘Education at glance’
vergelijkt de OESO enkele onderwijsaspecten in een aantal lidstaten. Daarbij gaat het onder
meer om de onderwijsuitgaven in relatie tot het Bruto Nationaal Product, de kosten per
onderwijsvragende, het aantal lesuren per leerling en de deelname aan het arbeidsproces naar
opleiding. Volgens het OESO-rapport van eind 1996 blijft Nederland met zijn uitgaven voor
het onderwijs onder het gemiddelde van de OESO-landen. Dat laatste bedraagt een percentage
van 6,2%, het Nederlandse percentage bedraagt 5,5%. Voor de regionale talen is de OESO
direct van belang gezien haar aandacht voor onder meer het onderwijs van taal- en culturele
minderheden in de lidstaten. Het onderzoek van Stacy Churchill, The Education of Linguistic
and Cultural Minorities in the OECD Countries, Clevedon, 1986, is daar een voorbeeld van,
evenals The Education of Minority Groups, Aldershot, 1983.
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Naast de Europese Unie en het Europees Parlement dient de ondertussen
veertig lidstaten tellende Raad van Europa genoemd te worden, als één der
Europese organen die zich actief op het terrein van de regionale talen be-
weegt.  De Raad van Europa heeft jarenlang in de schaduw van de54

Europese Economische Gemeenschappen geopereerd, maar kreeg door de
ontwikkelingen sinds de val van de Berlijnse muur een nieuwe stimulans als
institutie die een rol speelt in het democratiseringsproces van de voormalige
oostblokstaten. De oorspronkelijke taak van de Raad van Europa als
bewaker van de mensenrechten, is sinds de toetreding van Roemenië en
Kroatië, aangevuld met die van ‘opvoeder’ tot goede democratische
verhoudingen. Bovendien zijn de lidstaten van de Europese Unie er zich van
bewust geworden dat de Raad van Europa juist op die terreinen waarop de
Europese Unie niet over de nodige instrumenten beschikt, een functie kan
vervullen (Mourik, 1989:32).55

De bescherming van minderheden door de Raad van Europa is in de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog identiek aan die van de Verenigde Naties.
De door de Raad in 1950 aanvaarde en in 1953 in werking getreden
Europese Conventie tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
Fundamentele Vrijheden (Ets. 5) richt zich, in tegenstelling tot latere
conventies en declaraties, nog niet op de bescherming van cultuur en
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Het streven van de Raad van Europa om in de Europese Conventie voor de Bescherming van56

de Rechten van de Mens een artikel met betrekking tot het recht op onderwijs in de moedertaal
op te nemen, wordt indirect door België verhinderd, met het oog op de daar bestaande
wettelijke bepalingen inzake onderwijstaal en financiering van het onderwijs (Weinstein,
1983:176).
Naast de Europese Conventie tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden, kunnen in dit kader het initiatief tot de Europese Culturele Conventie
van 1954 (Ets. 18), evenals het Europees Sociaal Handvest van 1961 (Ets. 35), de Europese
Charta inzake het lokale bestuur van 1985 (Ets. 122), de Europese Conventie inzake
grensoverschrijdende televisie van 1989 (Ets. 132) en betrekkelijk recent de Europese Con-
ventie met betrekking tot vragen inzake het auteursrecht en aanverwante rechten in het kader
van grensoverschrijdende omroep per satelliet van 1994 (Ets. 153) en de Europese Charta in-
zake nationaliteit van 1997 (Ets. 166) genoemd worden.
Het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen gaat terug op een concept dat57

Theodor Veiter in 1984 aan de Permanente Conferentie van Gemeenten en Regio’s pre-
senteerde (Pastor, 1997:207). 
De Kaderconventie treedt op 1 februari 1998 in werking nadat twaalf lidstaten de conventie58

geratificeerd hebben. Dat is het geval als Finland op 3 oktober 1997 de Conventie ratificeert,
nadat eerder Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Hongarije, Macedonië, Moldavië, San
Marino, Roemenië, Slowakije en Spanje dat deden. Na Finland hebben Albanië, Armenië,
Bulgarije, Ierland, Kroatië, Malta, Noorwegen, Oekraïene, Oostenrijk, Italië, Liechtenstein,
Rusland, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland de conventie ondertussen
eveneens geratificeerd.
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identiteit van minderheden.  Maar in 1961 dringt de parlementaire56

assemblée van de Raad van Europa reeds aan op het treffen van maatregelen
ter bescherming van de rechten van minderheden op het terrein van cultuur,
taal en onderwijs (Bericht, 1996:33). Na declaraties met betrekking tot
onder meer de regionale talen, als die van Galway (1975) en Bordeaux
(1978) publiceerde de Raad van Europa in 1988 het eerste ontwerp voor een
handvest voor regionale of minderheidstalen (Gorter, 1993:93). Mede onder
invloed van de politieke ontwikkelingen in onder meer het voormalige
Joegoslavië en eerdere Sovjet-republieken, alsmede het Slotdocument van
de OVSE-bijeenkomst in Kopenhagen, zette de Raad concrete stappen ter
bescherming van minderheden. Twee conventies zijn met name relevant
wanneer het om (taal)minderheden in Europa gaat. Daarbij gaat het om de
‘Kaderconventie ter bescherming van nationale minderheden’ van 1 februari
1995 (Ets. 157) en het hiervoor al genoemde ‘Handvest voor regionale of
minderheidstalen’ van 5 november 1992 (Ets. 148).  De eerste is op 157

februari 1998 voor de ratificerende lidstaten in werking getreden, de tweede
is, eveneens voor de ratificerende lidstaten, op 1 maart 1998 in werking
getreden.58

De ‘Kaderconventie ter bescherming van nationale minderheden’
definieert het begrip nationale minderheid niet, maar laat een en ander, niet
geheel onverwacht, feitelijk aan de betrokken staat over. De Conventie richt



Het beleid inzake unieke regionale talen

Duitsland heeft op 10 september 1997 de Kaderconventie geratificeerd, daarbij aangevend dat59

de Conventie van toepassing zal zijn op de Denen, Sorben, Friezen en Sinti en Roma, voor
zover die groepen over het Duitse staatsburgerschap beschikken.
Stbl., 1996, no. 136.60
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zich in zijn werking verder met name op de individuen die tot een nationale
minderheid behoren. De ‘Kaderconventie’ bestaat uit vier delen, waarvan
het eerste de fundamentele principes bevat, het tweede deel zich op meer
specifieke principes richt welke door de betrokken lidstaten in de nationale
wetgeving geïmplementeerd moeten worden, het derde deel over enkele
interpretatie- en toepassingskwesties gaat en het vierde deel de evaluatie van
de genomen maatregelen omvat. Deel vijf betreft tenslotte de wijze waarop
de Conventie in werking zal treden. Voor zover het om taalrechten gaat,
garandeert de Kaderconventie dat ieder lid van een nationale minderheid
gebruik mag maken van zijn recht om zijn of haar minderheidstaal te
gebruiken, zowel in privé als publiek gebruik, evenals het recht om niet
gediscrimineerd te worden wanneer het om de gelijke toegang tot de media
gaat. Daarnaast geeft de Kaderconventie ieder lid van een nationale
minderheid het recht om borden in de minderheidstaal te gebruiken, en in
gebieden waar een substantieel aantal leden van de nationale minderheid
wonen het recht op plaatselijke namen en straatnaamborden in de regionale
taal.59

Het Handvest voor regionale of minderheidstalen is op 1 maart 1998 in
werking getreden nadat vijf lidstaten tot ratificering waren overgegaan. Dat
was het geval toen Kroatië als vijfde lidstaat op 5 november 1997 tot
ratificering overging, nadat eerder Finland, Hongarije, Nederland en
Noorwegen dat gedaan hadden. Na Kroatië hebben Liechtenstein,
Zwitserland en Duitsland het Handvest ondertussen geratificeerd. Zoals
geïllustreerd lijkt te worden door het aantal lidstaten dat de Kaderconventie
in vergelijking met het Handvest ondertussen heeft geratificeerd, gaat deze,
zeker voor wat de regionale talen betreft, minder ver dan het Europees
Handvest voor regionale of minderheidstalen. Nederland heeft het Handvest
bij Wet van 26 januari 1996 goedgekeurd.  Duitsland is op 16 september60

1998 tot ratificatie van het Handvest overgegaan, na een jaar eerder, op 10
september 1997, de Kaderconventie reeds te hebben geratificeerd. In het
geval van zowel de Duitse als de Nederlandse ratificatie reikt de werking
van Kaderconventie en Handvest niet verder dan de reeds bestaande
nationale regelgeving inzake respectievelijk het Noord- en Saterfries, het
Sorbisch en het Fries. Van der Goot (1999:3) spreekt in dit verband over een
codificatie van bestaand beleid. Bovendien wordt de werking van de
Kaderconventie gerelativeerd door het gebruik van tussenzinnen als “voor
zover van toepassing”, “voor zover mogelijk” en “bevorderen” in plaats van
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In de Engelstalige tekst wordt gesproken over “where appropriate”, “as far as possible”, “to61

promote” en “to take measures”.
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“het nemen van maatregelen”.  In vergelijking met de Kaderconventie is het61

Handvest meer op het nemen van concrete maatregelen gericht (Blair,
1994:59).

In het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen gaat het
niet om de bescherming van minderheden, maar om de bescherming van
talen, waarbij de kwalificatie minderheid wordt gezien als een eigenschap
van een taal. Daarmee wordt het probleem om een minderheid te definiëren
omzeild, maar wordt het probleem dat sommige lidstaten met het fenomeen
minderheid hebben niet opgelost. Het Handvest verschaft geen politieke
rechten, maar legt juridische verplichtingen op aan de staten die tot
ratificatie overgaan.

Het Europees Handvest bestaat uit vijf delen, waarvan deel 1 de algemene
bepalingen omvat, deel 2 doelen en principes van een toepassen van het
Handvest op de betrokken talen omvat en deel 3 in zeven verschillende
artikelen allerlei concrete beleidsvoorzieningen betreft met betrekking tot de
bescherming van een taal. De beide laatste delen betreffen tenslotte artikelen
met betrekking tot de toepassing van het en een aantal procedurele artikelen.
Iedere ratificerende staat verplicht zich alle doelstellingen en voorzieningen
van deel 2 toe te passen op alle regionale talen die op zijn territoir worden
gesproken, maar van meer dan een globale inspanningsverplichting is in deel
2 geen sprake. De gevolgen van deel 3 reiken veel verder. Uit de daarin
genoemde voorzieningen dienen minimaal 35 paragrafen of subparagrafen
voor toepassing gekozen te worden.

Het Fries valt in Nederland onder deel 3 en het Nedersaksisch is, evenals
het Jiddisch, het Limburgs en het Romanes, opgenomen onder deel 2. Voor
het Fries heeft de Nederlandse regering 48 beleidsmaatregelen
onderschreven. Paragrafen die door de Nederlandse regering niet zijn
overgenomen, betreffen onder meer de verplichting om bij wet vast te
leggen dat rechters op verzoek van een partij de procedure in de regionale
taal voeren. Op onderwijsterrein is het artikel met betrekking tot het
technisch en beroepsonderwijs in de relevante regionale taal niet
overgenomen. Ook op het gebied van het bestuurlijk verkeer is een aantal
verplichtingen als zijnde te absoluut geformuleerd, niet overgenomen.

Duitsland heeft voor het Noordfries 36 beleidsmaatregelen onderschreven,
voor het Sater-Fries 35 beleidsmaatregelen, voor het Obersorbisch 44 maat-
regelen en voor het Nedersorbisch tenslotte 38 beleidsmaatregelen.
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Lemke (1998:56-64) gaat uitgebreid in op de aan de ratificatie voorafgaande beleidsontwik-62

keling. Met betrekking tot het Fries stond het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de aan-
vang op het standpunt dat het Fries door te weinig mensen gesproken werd om onder het
Handvest te kunnen vallen. De tegengestelde opvatting gebruikte hetzelfde ministerie inzake
het Nederduits, dat juist door teveel mensen gesproken zou worden om als bedreigde taal
onder de werking van het Handvest te kunnen brengen. Bovendien zou het Handvest een
internationale aangelegenheid zijn, waaronder een binnenlands probleem als de bescherming
van het Fries niet zou kunnen vallen. Die opvatting werd in talrijke perspublicaties bekriti-
seerd, waarna twee leden van de Bondsdag het verzoek aan het ministerie deden om de in-
genomen positie nog eens te overdenken. Op initiatief van de SSV nam de Kreistag van
Nordfriesland een resolutie aan waarin de opname van het Fries in het Handvest werd bepleit.
Die resolutie werd gevolgd door pleidooien van verschillende Noordfriese organisaties.
Vervolgens bleek het ministerie bereid om het Fries in het memorandum naar aanleiding van
het Handvest te noemen. Hoewel die bereidheid als een eerste stap tot erkenning voor het Fries
werd gezien, was ze ontoereikend om de stroom van protesten te stoppen. Uiteindelijk liet het
ministerie weten de opname van het Noordfries afhankelijk te stellen van het oordeel van de
deelstaten. In Sleeswijk-Holstein bestond onduidelijkheid bij de regering over de vraag of het
Fries onder deel II dan wel onder deel III gebracht zou kunnen of moeten worden. De twijfel
of aan voldoende bepalingen van deel III voldaan zou kunnen worden, werd door Jakob
Tholund, de toenmalige voorzitter van de Friesenrat, snel weggenomen door op de meer dan
vijftig voor het Fries toepasbare bepalingen te wijzen. Na verdere druk, onder meer van de
zijde van de politieke partijen in Sleeswijk-Holstein, alsmede een dringend beroep van
Provinciale Staten van Fryslân op de regering in Kiel, nam de laatste op 15 maart 1994 het
besluit om het Noordfries voor deel III van het Handvest aan te melden.
De regering van de deelstaat Nedersaksen nam op 19 augustus 1993 het besluit om het
Saterfries onder de werking van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen
te brengen.
De Varennes (1996:195) noemt de mogelijkheid ‘to pick and choose from a number of63

“options” for each language used by a national minority in its territory’ de grootste zwakte van
het Handvest. Hoewel de gevolgde aanpak aansluit bij de grote verschillen tussen de
verschillende taalgroepen, biedt deze in de praktijk de mogelijkheid om slechts aan een
minimum aantal bepalingen te voldoen, zonder dat zaken als vrijheid van uitdrukking of het
recht op non-discriminatie in het geding zijn.
Riemersma (1996:42) merkt op dat het Handvest ervoor gezorgd heeft dat het Fries voor het64

eerst wettelijk als tweede rijkstaal erkend is. Dat is echter niet het geval. Meer dan eens wordt
ervan uitgegaan dat het Fries de status van tweede rijkstaal heeft verworven als uitkomst van
de parlementaire behandeling van het Rapport van de Commissie Friese taalpolitiek (zie
bijvoorbeeld het verslag van de studiedag over autochtone taalminderheden, gehouden te
Leeuwarden op 17 november 1989). Van een erkenning van het Fries door de Rijksoverheid
is echter al eerder sprake als de Wet van 11 mei 1956, houdende enige regelen betreffende het
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Daarnaast zijn het Deens en het Nederduits onder de werking van het
Handvest gebracht.62

Zoals de Raad van Europa ook bij andere conventies heeft toegepast, kan
een lidstaat, al naar gelang de eigen doelen en mogelijkheden, zijn eigen
invulling aan de catalogus van artikelen geven. Op die wijze wordt
weliswaar de mogelijkheid tot ondertekening verruimd, maar tegelijk de
werking en daarmee het feitelijk belang beperkt.  Dat wil niet zeggen dat63

het Europees Handvest geen enkel belang zou dienen.  Een voorbeeld van64
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gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in het rechtsverkeer, in het Staatsblad verschijnt.
In de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 1996 uitgebrachte
Cultuurnota 1997-2000 wordt van rijkszijde voor het eerst over het Fries in termen van “onze
andere officiële rijkstaal” gesproken. De eerste rijksbegroting die een passage in de Friese taal
heeft opgenomen is die van Onderwijs en Wetenschappen van 1978.
De opmerking van Riemersma (1996:43) dat daarmee, voor wat Fryslân betreft, een65

provinciale herindeling in de zin van één provincie ‘Noorden des Lands’ onmogelijk is
geworden, gaat aan ‘creatieve’ constructies die in dit kader mogelijk zijn, voorbij.
De ratificerende staat dient in het eerste jaar na ratificatie en vervolgens om de drie jaar66

verslag uit te brengen over het gevoerde beleid, de daarmee samenhangende financiële in-
spanningen en de getroffen maatregels. Het verslag wordt onderzocht door een commissie van
deskundigen uit de verschillende lidstaten, die daarvan rapport uitbrengt aan het comité van
ministers. De laatste kan vervolgens aanbevelingen aan de betrokken lidstaten doen uitgaan.
Eens per twee jaar brengt de secretaris-generaal van de Raad van Europa een uitvoerig rapport
over de toepassing van het Handvest aan de Parlementaire Assemblée van de Raad van
Europa uit. In opdracht van het Departement van Binnenlandse Zaken heeft de Fryske
Akademy de eerste rapportage inzake het Fries voorbereid. In het daaruit resulterende rapport
‘Rapportage inzake de maatregelen welke Nederland heeft getroffen ten aanzien van de Friese
taal en cultuur’, Den Haag, 1999, wordt nagegeaan of de voor Nederland van toepassing
verklaarde Handvest-bepalingen feitelijk geëffectueerd zijn (Van der Goot, 1999:5). De
Rijksoverheid heeft verder een Consultatief Orgaan voor het Europees Handvest voor
Regionale of Minderheidstalen ingesteld dat middels een memorandum de verantwoordelijke
bewindspersoon adviseert over de uit te brengen rapportage en aanbevelingen doet met be-
trekking tot mogelijk vervolgbeleid (Van der Goot, 1999:6).
Husumer Nachrichten, 27 juli 1999.67
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dat belang is artikel 7.1b waarin de ratificerende staten aangeven: “Het
geografisch gebied van elke regionale of minderheidstaal te respecteren door
er voor te zorgen dat bestaande of nieuwe bestuurlijke indelingen geen
barrière voor de bevordering van de betreffende regionale of
minderheidstaal mogen vormen.”  Het Europees Handvest zal er ook voor65

zorgen dat de problematiek van de regionale talen via het instrument van een
periodieke rapportering aan de Secretaris- Generaal van de Raad van
Europa, op gezette tijden terug komt op de politieke agenda.  Het66

ratificeren van het Handvest hoeft echter niet te betekenen dat er meteen een
geldstroom in de richting van de betrokken regionale taal gaat stromen. “Die
Friesen... werden vom Bund nach wie vor links liegen gelassen. Daran hat
auch die Anfang des Jahres in Kraft getretene Sprachen- Charta bis heute
nichts geändert,” zo schrijft de Husumer Nachrichten.  De nationale67

behandeling van het Handvest heeft daarentegen wel, en niet alleen in
Nederland voor zover dat het Nedersaksisch betreft, tot een oplevend
regionaal besef geleid. In Duitsland heeft de ratificatie van het Handvest
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Die aandacht is zeker voor het Noordfries van belang dat al eens “bestgehütetes Geheimnis68

der Bundesrepublik” genoemd is (Steensen, 1994:75). Ook het Nederduits, eerder deel
uitmakend van de ‘verborgen tweetaligheid’ van Noord-Duitsland, is dankzij het debat over
het Europees Handvest voor de regionale of minderheidstalen in de aandacht gekomen (Nath,
1997:5). Overigens kan met betrekking tot het Nederlands op de relatieve onzichtbaarheid in
het buitenland gewezen worden. De latere Nederlandse staatssecretaris Nuis (1992:2) wijst
erop dat onder Franse intellectuelen de mening gehoord kan worden dat het Nederlands geen
cultuurtaal is omdat er geen geschreven literatuur in bestaat. Nuis memoreert ook het mis-
verstand als zouden Hollands en Vlaams twee onderling sterk verschillende Duitse dialecten
zijn. Die menining bestaat vrij algemeen in het buitenland. Mourik (1989:41) wijst er tenslotte
op dat in Duitsland het misverstand wijdverbreid is, als zou het Nederlands een Duits dialect
zijn.
Handelingen Tweede Kamer, 19 oktober 1995.69
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voor zowel het Nederduits, het Saterfries en ook het Noordfries, tot nieuwe
publieke aandacht geleid.68

Bij de behandeling van het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Europees
Handvest in de Tweede Kamer, richt het debat zich niet alleen op het Neder-
saksisch of het Fries, het onder de werking van het Europees Handvest
vallen van de laatste stond in tegenstelling tot de eerste a priori vast, maar
gaat de aandacht ook uit naar het ontbreken van een wettelijke basis, met
uitzondering voor het bestuurlijk verkeer, voor het gebruik van de nationale
taal: het Nederlands.  Bij gelegenheid van de behandeling van het69

wetsontwerp ter goedkeuring van het Europees Handvest in de Eerste Kamer
spreekt het lid dat eerder al de parlementaire primeur had in het vragen van
aandacht voor de positie van het Nederlands, CDA-senator A. Postma, de
Kamer in drie talen toe, te weten het Nederlands, het Nedersaksisch en het
Fries, daarmee impliciet aangevend dat het taalgebruik in het Nederlands
parlement niet gehinderd wordt door ge- of verboden.

4. 5 Conclusies

Uit de hoeveelheid internationale regelgeving kan niet de slotsom worden
getrokken als zouden regionale talen een irrelevant onderwerp vormen.
Alleen het bestaan van regelingen, verdragen en declaraties garandeert
echter nog niet dat een en ander in de praktijk ook werkt. Het
multi-interpretabele karakter van de gebruikte terminologie en de
afwezigheid van sancties bij een niet-nakomen, betekent reeds dat de
implementatie niet altijd optimaal is te noemen.

Voor de lidstaten van de Europese Unie, is de regelgeving met betrekking
tot minderheden en talen van de Unie, de Raad van Europa en de OVSE met
name relevant. Voor de regionale talen zijn vooral de beide laatste organi-
saties van belang. Het door de Raad van Europa ontwikkelde instrument van
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De niet door een staat onderschreven beleidsmaatregelen kunnen worden gezien als een70

catalogus van nog te realiseren wensen (Hemminga, 1998:24).
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conventies, bindt de ratificerende lidstaten. Zowel de Kaderconventie ter
Bescherming van Nationale Minderheden als het Handvest voor Regionale
of Minderheidstalen is voor het taalbeleid van de nationale overheden
relevant, waarbij beide gezien kunnen worden als een catalogus van beleids-
maatregelen.  Beide conventies zijn begin 1998 voor de lidstaten die de70

betrokken conventies geratificeerd hebben in werking getreden.
Niet minder betekenis voor het beleid inzake regionale talen heeft de ont-

wikkeling en uitwerking van het beleid van de Organisatie voor Samen-
werking en Veiligheid in Europa. Dat hangt vooral samen met de aan die
organisatie voorafgaande Helsinki-akkoorden, die het begin vormen van het
door de ondertekenaars onderkennen van de noodzaak om de regionale talen
te beschermen. De daarop volgende en daarmee samenhangende
ontwikkelingen in de toenmalige Oostblokstaten bleven ook niet zonder
gevolgen voor de (taal)minderheden in de westelijke staten. In die zin heeft
de zorg voor de minderheden in het Oostblok als hefboom gewerkt voor het
in het Westen onderkennen van de noodzaak ook beleid voor de eigen
minderheden te ontwikkelen.

Niet eens alleen het beleid, maar evenzeer het bestaan van de Europese
Unie is van belang voor de regionale talen in de lidstaten van die
organisatie. De met de doorgaande Europeanisering ontstane zorg met
betrekking tot het handhaven van de culturele pluriformiteit van Europa,
lijkt zijn uitwerking op de zorg voor de regionale talen niet te missen. Ook
in engere zin heeft de Europese Unie het onderwerp van taal op de
beleidsagenda gebracht. De vraag naar het taalgebruik van de Unie en haar
verschillende organen lijkt aan actualiteitswaarde niets in te boeten.
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Het streven om het Fries een plaats in de audiovisuele media te geven, kent uit de aard der1

zaak een veel kortere geschiedenis. De Rapporten Fryske Biweging 1940-1945 leggen nog alle
nadruk op de geschreven media. Voor wat de radio betreft gaan de samenstellers niet verder
dan het bepleiten van royale toezeggingen van de zijde van òf de overheid òf
omroeporganisaties voor het uitzenden van Friese lezingen, muziek en zang, preken,
enzovoort. De eerste wekelijkse Friese uitzendingen van de Regionale Omroep Noord zijn
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5 Het Fries in Nederland

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het Friese streven om de maatschappelijke positie van
de Friese taal te verbeteren en de daarmee samenhangende bemoeienis van
de centrale overheid centraal. Daarmee geef ik een antwoord op de in
hoofdstuk 1.7 ad A, B en C geformuleerde vragen. Ik begin met een
terugblikken op de beleidsontwikkeling zoals die vanaf het begin van de
twintigste eeuw valt te traceren. Aan de hand van de door het BIC-model
aangereikte invalshoeken beantwoord ik de vraag waaruit het beleid, dat de
beleidscontext vormt voor de daarna te beschrijven casussen, bestaat.
Vervolgens ga ik op twee actuele en voor het Fries relevante gevallen van
beleidsvorming in. In het eerste geval gaat het om het totstandkomen van de
bestuursovereenkomsten inzake het Fries, waarin zowel het Fries in het
onderwijs, als in het bestuurlijk verkeer, een voorname rol speelt. In het
tweede geval gaat het om het Fries in de media, in het bijzonder de realisatie
van Friestalige televisie. De aan de beleidsvorming ten grondslag liggende
interactieprocessen worden beschreven en geanaliseerd, nagegaan wordt
welke actoren in welke pleitcoalities een rol spelen, wat de stelsels van
opvattingen zijn, of er sprake is van een beleidsgericht leren en in hoeverre
dynamische en stabiele systeemkenmerken een rol spelen. Aan het slot van
het hoofdstuk geef ik mijn bevindingen weer in de vorm van een aantal
concluderende opmerkingen.

5.2 Het Fries in de Nederlandse beleidsvorming

5.2.1 De eerste beleidsresultaten

Aan de wetgeving inzake de Friese taal gaat een langdurig streven vooraf
naar een plaats voor het Fries in zowel het officiële- en rechtsverkeer, als het
onderwijs.  De eerste regelgeving met betrekking tot het Fries is te traceren1
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overigens al snel na het einde van de oorlog een feit (Hemminga, 1997b:268). Verder vragen
de Bewegingsrapporten de mogelijkheden van een ‘ûnderradiostation’ in Fryslân na te gaan.
In het zes jaar na de Bewegingsrapporten verschenen Rapport van de Provinciale Advies-
commissie voor het Decentralisatievraagstuk wordt een eigen plaats voor Fryslân in het
radiobestel bepleit. Ook de schoolradio wordt in dat verband genoemd. De korte bijdrage over
de radio anticipeert op te verwachten wetgeving, die uiteindelijk overigens eerst in 1967
gerealiseerd gaat worden. Het rapport van de Commissie-Wesselings uit 1953 beperkt zich tot
het er beschikking stellen van een Friese regionale zender van de Regionale Omroep Noord,
als uit Fryslân ingebrachte wens. Het begin van het streven om Friese televisie te realiseren valt
eerst eind jaren vijftig te traceren (Hemminga, 1997a:37).
Stbl., 1937:323.2

Dat Daniël Hermannus Beucker Andrea (1772-1828) zijn tijd ver vooruit was, blijkt niet3

alleen uit het feit dat het nog driekwart eeuw zou duren voordat de wens om het Fries in het
onderwijs op te nemen opnieuw geformuleerd werd, maar ook uit het feit dat de onderwijs-
almanak in 1816 nog de raad gaf “om toch vooral in de scholen het vriesch boers niet te
gedogen” (Tjerkstra, Riemersma, 1997:7).
Initiatiefnemer tot het voorstel is de Amsterdamse bankier Pieter de Clerq (1849-1934) die4

zich in 1899 in Veenwouden heeft gevestigd (Wumkes, 1949:500).
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in 1937 toen artikel 2 van de Lager Onderwijswet (1920) werd uitgebreid
met de volgende frase: “Daar waar naast de Nederlandsche taal een
streektaal in levend gebruik is, kan onder lezen en Nederlandsche taal eenige
kennis van die streektaal begrepen zijn.”  Die voorzichtige en bescheiden2

formulering werd bereikt, nadat reeds in het begin van de 19de eeuw de
eerste wens daartoe geuit was. Wumkes (1934:22) noemt in dat verband één
van de oprichters van het Friesch Genootschap, mr D. H. Beucker Andrea:
“Syn ûntspanning wier neist de botanica de filology. Mei great gemak lies
hy de measte talen, koe hjar eigenheden en wier thús yn hjar skriftekennisse.
En boppe-oan stie by him syn eigen sprake, it Frysk. Hy sette it sa heech, dat
er in plan makke om troch geregeld ûnderrjocht yn dy tael it safier te
bringen, dat hja op alle skoallen spritsen, skreaun en lêzen waerd. Yn dat
stik fen saken wier hy syn tiid in ieu foarút.”  Ook verder laat de3

negentiende eeuw verschillende, maar alle bescheiden pogingen zien om het
Fries in het onderwijs te gebruiken (Feitsma, 1979:53-54). Het streven om
het Fries een plaats in het onderwijs te geven, kreeg in 1900 een sterker
organisatorisch draagvlak toen de in dat jaar gehouden algemene
vergadering van het hiervoor reeds genoemde en in 1844 opgerichte Selskip
foar Fryske Tael- en Skriftekennisse besloot om het bevorderen van het
onderwijs in de Friese taal in het beginselprogramma op te nemen
(Zondergeld, 1978:28).  Daarmee anticipeerde het Selskip op de op handen4

zijnde invoering van de leerplichtwet, waarvan negatieve gevolgen voor het
Fries gevreesd werden. In de winter van 1907/1908 werpt het streven van
het Selskip zijn eerste vruchten af. Op 16 openbare scholen en 1 bijzondere
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Zeventien onderwijzers, waaronder twaalf hoofden van een lagere school en één onder-5

wijzeres, verzorgden het onderwijs van het Fries. In eerste instantie gaven zich 348 kinderen
voor de Friese lessen op, 297 vingen met het volgen van de lessen aan en 247 kinderen zouden
de lessen tot het einde volgen. Met het Friese onderwijs was een bedrag van bijna 1050 gulden
gemoeid. Daarvan vroegen de 793 lesuren een bedrag van ƒ 594,75. Dat wil zeggen dat ieder
lesuur aan personeelskosten een bedrag van vijfenzeventig cent vroeg (Underwyskommisje,
1908:1-6).
Eeltsje Boates Folkertsma (1893-1968) sluit zich in 1916 bij de Jongfryske Mienskip aan, om6

daar in 1919 weer mee te breken. Vanaf 1924 is Folkertsma leider van het Kristlik Frysk
Selskip. Folkertsma maakt ook deel uit van de door Gedeputeerde Staten van Fryslân in 1949
ingestelde Provinciale Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk. Hij bedankt echter
op 24 maart 1951 voor het lidmaatschap van die commissie, nog voor het uitkomen van het
commissie-advies. Het herstel van het vooroorlogse staatsbestel en daarmee de on-
bereikbaarheid van zijn federalistische idealen, doen Folkertsma, onder meer voorzitter van
het Striidboun Fryslân Frij, besluiten zijn naam niet onder het eindadvies van de commissie
te zetten (Van der Schaaf, 1977:351). Folkertsma is één van de leidende figuren van de Friese
Beweging in het interbellum. Hij ziet zijn door de Bijbel geïnspireerde leiderschap als een
historische noodzaak. Vanaf 1926 geeft hij zijn onderwijzersschap op om zich voltijds aan de
Friese zaak te kunnen wijden (Zondergeld, 1978:77-78). Tijdens de oorlog is Folkertsma,
naast Ds. Jaap J. Kalma (1907-1991), één van de leden van de drie- en tweemanschappen die
de Friese Beweging zowel gaande als in zuiver vaarwater proberen te houden (Zondergeld,
1978:324-411). Na de oorlog is Folkertsma lid van de redactie van het literaire tijdschrift De
Tsjerne en is hij werkzaam als redactieraadslid van het Friesch Dagblad. Zie over E.B.
Folkertsma en zijn verschillende functies: M.J. de Haan, (red.) Man en Wurd, Ljouwert, 1970.
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school wordt het Fries voor het eerst in de school, echter buiten de reguliere
lesuren, onderwezen (Underwyskommisje, 1908:1).5

Voor wat betreft het Fries in het officiële verkeer stelt de Jongfryske
Mienskip, opgericht in 1915, als eerste Friese organisatie de relatie tussen
taalgebruik en staatsinrichting centraal. De Jongfryske Mienskip bepleit een
vrij gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en de rechtspraak.
Het gaat volgens de Mienskip om het respecteren van de rechten van de
eigen taal (Van Dijk, 1983:2). Het Kristlik Frysk Selskip streeft in zijn in
1935 geformuleerde programma van wensen naar een vrij gebruiken van het
Fries bij gemeenten en provincie, daartoe geïnspireerd door de geschriften
van zijn leidsman Eeltsje Boates Folkertsma, die zich in zijn werk
manifesteert als een voorstander van een federalistische staatsopbouw. In
een opzet waarin de provincie de mogelijkheden en de bevoegdheid heeft
om een Fries-nationaal beleid te voeren, zal het Fries de eerste officiële taal
van Fryslân kunnen worden (Van Dijk, 1983:2).6

Zeventien jaar nadat het beginselprogramma van het Selskip foar Fryske
Tael- en Skriftekennisse het bevorderen van het Fries in het onderwijs
bepleit, wordt de invoering van het Fries als verplicht leervak op de lagere
school verwoord in het programma van het Boun fan Frysknasjonale
Selskippen, dat zich eveneens inzet voor de instelling van een leerstoel
Friese taal- en letterkunde aan de Groninger Rijksuniversiteit (Zondergeld,
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Het initiatief tot een leerstoel Friese taal- en letterkunde blijkt reeds in 1921 gerealiseerd te7

kunnen worden, maar loopt in eerste instantie op een fiasco uit, als prof. dr. Theodor Siebs
(1862-1941), hoogleraar te Breslau, zijn benoeming niet aanvaardt (Feitsma, 1986 :15b

Zondergeld, 1978:109). De Groninger leerstoel in de Friese taal- en letterkunde wordt pas in
1941 ingevuld met de benoeming van dr. Jelle H. Brouwer (1900-1981) tot hoogleraar
(Zondergeld, 1978:405). Daarvoor wordt het Fries in Groningen sinds 1930 onderwezen door
een lector: Pieter Sipma (1872-1961).
Zondergeld (1978:110-112; 569) spreekt over minister van onderwijs J.Th. (de) Visser en zijn8

staatssecretaris jhr. C. Feith. In feite gaat het om onderwijsminister dr. J. Th. de Visser
(1857-1932) die vanaf 1918 tot op 4 augustus 1925, het departement bestuurt. Jhr. mr. C.
Feith (1872-1947) is van 1918 tot 1937 secretaris-generaal van het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het staatssecretariaat is in Nederland eerst ingevoerd
bij de grondwetherziening van 1948.
Dr. G.A. Wumkes (1869-1954) is in 1908 mede-oprichter van het Kristlik Selskip for Fryske9

tael en skriftekennisse, de Provinsjale Underwiisried in 1928 en de Fryske Akademy in 1938.
Als voorzitter van de Provinsjale Underwiisried (1928-1948) speelt hij een belangrijke rol in
de Friese lobby tot aanpassing van de onderwijswetgeving (Wumkes, 1949:481-537). Wumkes
die van 1924 tot 1940 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek is, is in zijn leven op
theologisch, historisch, literair, politiek en organisatorisch terrein actief en van grote betekenis
voor de Friese beweging.
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1978:90).  De voorbereiding van de Lager Onderwijswet van 1920 wordt7

door het Kristlik Frysk Selskip onder aanvoering van Ds. Sipke Huismans
(1873-1924), aangegrepen om aandacht voor de positie van het Fries te
vragen (Zondergeld, 1987:110). In 1920 heeft het Friese streven, ondanks de
geestverwante minister dr. J.Th. de Visser, echter geen resultaat.  Pieter8

Jelles Troelstra (1927:180) spreekt in dit kader over “de miskenning dier
taal vanwege de regeering, die de Friesche kinderen laat opgroeien zonder
eenige gelegenheid om hun eigen taal te leren schrijven.”

Feitsma (1986:29-30) wijst op het verband tussen de in het volgende
hoofdstuk nog ter sprake komende Noordfriese minderhedenkwestie en het
Friese streven om een plaats voor het Fries in het onderwijs te verwerven.
Dr. G.A. Wumkes verwijst meer dan eens naar de Noordfriese situatie om
de Friese wensen kracht bij te zetten. Zo schrijft hij op 20 april 1928 aan de
Commissaris der Koningin in Fryslân: “’t Is daar een wespennest, waarin ik,
niet gaarne mijn handen steek, en waaruit veel onheil kan voortkomen bij
een minder loyale houding van de Nederlandsche Regeering” (Feitsma,
1986:41).  Even later, op 1 mei 1928, schrijft Wumkes aan het Friese9

College van Gedeputeerden: “Verder laat zich krachtens de historische
traditiën gelden de band aan de Duitsch- en Deensch-Friesche
stamgenooten, met wie men geregeld voeling houdt en wier belangen men
aan eigene verbindt. Men heeft derhalve langs een aaneengesloten kuststreek
van drie West-europeesche staten te doen met een eeuwenoud stambesef, dat
instinctief steeds luider gaat spreken uit een drieledige nationale
minderheid, die door haar gebied en door haar karakter een internationale
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Het Friese College van Gedeputeerden benoemde dr. G.A. Wumkes (1869-1954), J.H. Brou-10

wer (1900-1981), A.M.C. Quarles van Ufford-Buma (1889-1963), dr. J. Botke (1877- 1939)
en prof. dr. T. Brandsma (1881-1942) tot de eerste leden van de Underwiisried. J.H. Brouwer
zou de functie van ad interim-secretaris tot 1940 vervullen, nadat de door gedeputeerden tot
secretaris benoemde P. Sipma, na kritische geluiden van het Selskip foar Fryske Tael- en
Skriftekennisse en de Jongfryske Mienskip over de samenstelling van het nieuwe orgaan, voor
die functie bedankte (De Vries, 1968:1).
De opmerking van Van Rijn en Sieben (1991:114) als zou de Provinsjale Underwiisried11

zonder voorafgaande eisen en actie van de kant van de Friese beweging tot stand zijn
gekomen, houdt onvoldoende rekening met de hiervoor aangegeven (internationale) context
voor de besluitvorming door Provinciale Staten. Hof (1942:366) schrijft over de instelling van
de Underwiisried: “Der wie lûd roppen yn ’e Biweging; yn ’e Twadde Keamer hie de lêste tiid
Troelstra wer dit en dat sein foar Frysk Underwiis; yn ’e Earste Mr. Croles. En nou kamen der
ek al Kongressen mei útlânske Friezen en sa....” En ook Wumkes (1949:286) noemt een aantal
zaken die aan het besluit van Provinciale Staten zijn vooraf gegaan. Zie ook Feitsma
(1986a:115-117).
In het verzoekschrift van het Kristlik Frysk Selskip wordt niet over onderwijs van de Friese12

taal gesproken, maar van “gouwspraken” (Zondergeld, 1978:110-111). Zondergeld neemt aan
dat het gebruik van de term gouwspraken terug gaat op Geert A. Wumkes (1869-1954) die in
1918 als spreker op de eerste landdag van de Grunniger Sproak te Appingedam optreedt en
Groningers en Limburgers oproept om met de Friezen een petitie voor meer ruimte voor de
eigen talen en dialecten te ondertekenen. Het Kristlik Frysk Selskip laat het in 1920 niet bij
het verzoekschrift, maar stuurt ook een motie aan de minister van onderwijs, waarin om een
“bescheiden, doch vaste plaats” voor het Fries in het lager onderwijs wordt gepleit.
Vervolgens richt het Kristlik Frysk Selskip zich met een “Bede om Taalherstel” tot de
koningin. Ook wordt tweemaal een bezoek aan de minister van onderwijs gebracht, maar alle
inzet mag niet baten. Minister dr. J.Th. de Visser verklaart tijdens het debat op 20 mei 1920
geen Fries op de lagere school te willen, omdat hij dat een “gevaarlijke zaak” acht
(Zondergeld, 1978:113). In 1929 richt de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje een adres
tot de regering met het verzoek om het Fries op het leerplan op te nemen, een opleiding in het
Fries voor in Fryslân werkzame onderwijzers te realiseren en de vrijheid voor onderwijzers
om bij de vakken geschiedenis, Nederlandse taal en zingen het Fries te gebruiken.
Onderwijsminister Mr. J. Terpstra (1888-1952), zelf geboren in Fryslân, acht het adres echter
geen rijks- maar een provinciale aangelegenheid (Zondergeld, 1978:162). In 1930 wordt de
Fryske Underrjochtliga opgericht die met name zending ten behoeve van het Fries op school
in de eigen provincie ter hand neemt (Van der Schaaf, 1977:295). Een in 1931 door een
zestigtal hoogleraren ondertekend verzoekschrift brengt een wettelijke regeling van het Fries
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positie krijgt, waaruit politieke munt valt te slaan.” Het Friese provinciaal
bestuur had zich daarvoor al loyaal getoond door op 24 januari 1928 te
besluiten om een bedrag van 7.000 gulden jaars voor de in te stellen en later
voor de Friese pleitcoalitie van groot belang zijnde Provinsjale
Underwiisried beschikbaar te stellen.  Het voorstel van het College van10

Gedeputeerden daartoe was gebaseerd op een rapport van dezelfde Wumkes
(Dijkstra-Sloot, Joustra, Valk, 1990:1).11

Het zal tot 1937 duren, nadat meerdere acties zijn ondernomen, onder
meer van de zijde van de Provinsjale Underwiisried, voordat de Friese
pleitcoalitie een bescheiden resultaat boekt.  Artikel 2 van de Lager12
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in het onderwijs niet dichterbij (Zondergeld, 1987:165). Op de 7 april 1931 gehouden Fryske
Underwiisdei houdt J.K. Dijkstra een inleiding over het taalonderwijs op de Friese scholen.
Hij houdt een pleidooi voor een onderwijsmodel waarin het Fries in het eerste leerjaar voertaal
is en waarin het Hollands in de volgende jaren een steeds grotere plaats krijgt. Hij krijgt het
aan de stok met onderwijshoofdinspecteur L. Welling. Van de laatste zijn de woorden: “Wat
goed is foar it Frysk, is ferkeard foar it Hollânsk.” (Van der Schaaf, 1977:296). Welling zou
zijn visie overigens in de loop van de tijd herzien en zich tot voorstander van het Fries op
school ontwikkelen. Zijn opinie is niet zonder betekenis geweest voor de Haagse stellingname
(Van der Schaaf, 1977:297). In 1933 stelt het in het Friese Boksum geboren CDU-Kamerlid
H. van Houten (1892-1952) het Fries in het onderwijs weer in de Tweede Kamer aan de orde,
gevolgd door een nieuw adres van de meeste betrokken Friese organisaties (Zondergeld,
1978:268). In 1936 spreekt, niet onbelangrijk, ook de Bond van Nederlandse Onderwijzers
zich voor een, beperkte, invoering van het Fries in het onderwijs uit (Zondergeld, 1978:269).
Als de financiële consequenties van een mogelijke invoering geen obstakel blijken te zijn en
bovendien alle politieke partijen overtuigd raken van enigerlei maatregel met betrekking tot
het Fries in het onderwijs, komt minister dr. J.R. Slotemaker de Bruïne (1869-1941) op 6
september 1936 met zijn voorstel tot wijziging van de Lager Onderwijswet van 1920 in de zin
zoals hierboven weergegeven. Op 22 mei 1937 verschijnt de wetswijziging in het Staatsblad
(Zondergeld, 1978:273).
Douwe Kalma voegde aan zijn op 6 mei 1938 aan de Groninger Universiteit verdedigde13

Friestalige proefschrift over Gysbert Japiks, als stelling XX toe: “In de toekomst zal aan een
regeling van de rechtspositie van het Fries bij Nederlandse wet niet te ontkomen zijn.”
Dankzij provinciale subsidiëring is het vanaf 1907 mogelijk om buiten de reguliere schooluren14

het Fries op de lagere school te onderwijzen. De eerste doelgerichte leermiddelen verschijnen
in 1905 (Boelens, 1975:56). Ook op de kweekscholen in Fryslân en de Rooms- Katholieke
kweekschool te Hilversum en die te Steenwijkerswold wordt na de Tweede Wereldoorlog
buiten de reguliere lesuren Fries onderwezen. (Boelens, 1964:578) Zie voor de
totstandkoming van de wijziging van de Lager- Onderwijswet van 1920: De Jong, Riemersma
(1994:16-17).
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Onderwijswet van 1920 wordt dan, zoals hiervoor reeds is opgemerkt,
uitgebreid met een bepaling die het onderwijs van het Fries als levende
streektaal in beperkte zin mogelijk maakt.  Ondanks het bescheiden13

resultaat is de opgetogenheid onder de Friese lobbyisten groot. Wumkes
(1949:300) zegt in zijn memoires: “De krâns fan oerwinning hong oan it ein
fan in lange, lange stridbaen (...) Earst nou soe der romte komme foar in
soune folkskultuer.”

De wetgever heeft met het noemen van het verschijnsel streektaal het Fries
op het oog, dat al langer met provinciale steun en particuliere bijdragen
buiten de reguliere schooluren wordt onderwezen, maar vermijdt die taal te
noemen, ten gunste van een meer algemene formulering.  Op die manier14

wordt de indruk vermeden alszou de regering het Fries nationalisme doen
aanwakkeren (Zondergeld, 1978:166). Dat alleen het Fries vervolgens van
de geboden mogelijkheid gebruik weet te maken, illustreert het nog
ontbrekende taalbesef van de andere regionale taalgroepen in Nederland.
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Zie voor de naar aanleiding van Kneppelfreed verschenen persartikelen: D.A. Tamminga,15

Anne Wadman, De Friese Kwestie, Drachten, 1951.
De directe aanleiding tot Kneppelfreed is de rechtszaak tegen de hoofdredacteur van de Friese16

Koerier Fedde Schurer (1898-1968) wegens zijn voor de kantonrechter van Heerenveen
beledigend geachte hoofdartikel van 19 oktober 1951. Daaraan voorafgaand was er reeds
publieke commotie inzake het wel of niet gebruiken van het Fries in de kringen van het Fries
Genootschap, en in samenhang daarmee, een uitgebreide discussie in de Leeuwarder Courant
over hetzelfde thema (Van der Schaaf, 1977:359-361). In zijn artikel noemt Schurer kanton-
rechter mr. S.R. Wolthers de laatste man van de Zwarte Hoop. De aanleiding daartoe is de
onverbiddelijke houding van Wolthers tegenover het gebruik van het Fries zoals dat in een
tweetal rechtszaken naar voren komt. In het ene geval gaat het om het Fries gebruikende
melkboeren uit Oldeboorn, in het andere geval gaat het om de Fries sprekende Lemster
dierenarts S.F. van der Burg (Boomsma, 1998:24-38). De laatste heeft, volgens zijn aan de
Fryske Akademy gericht schrijven van december 1998, met zijn bekeuring niet alleen voor het
beginpunt van de gehele affaire gezorgd, maar ook zijn kennis Fedde Schurer voortijdig
geïnformeerd over welke houding hij tijdens het proces voor het Heerenveense kantongerecht
zou gaan innemen. Anders dan de recente mededeling van Douwe A. Tamminga doet ver-
moeden: “It wie absolút gjin trochstutsen kaart: in pear minsken hiene allinne mar de rjocht-
saak bywenje wollen en hiene hielendal gjin ferlet om te fjochtsjen” (De Vries, 1999:123),
schreef Van der Burg de verschillende Friese studentengezelschappen aan om zich op de 16e
november 1951 naar Leeuwarden te begeven. Kneppelfreed is het culminatiepunt in een
proces dat na het einde van de Tweede Oorlog reeds heeft geleid tot onder meer de oprichting
van het een federatieve structuur nastrevende Striidboun Fryslân Frij in 1947, evenals het op
verzoek van de Ried fan de Fryske Biweging door P. Wijbenga geschreven rapport over
decentralisatie, nadat dezelfde Biweging bijna direct na de oorlog reeds naar buiten is ge-
komen met de wens tot decentralisatie en meer autonomie voor het provinciaal bestuur. Dat
gebeurt in een aantal tijdens de Tweede Wereldoorlog samengestelde rapporten met desiderata
inzake politiek, Friese landbouw, handel en nijverheid, cultuur, kunst, onderwijs,
volkspropaganda, kerk en jeugd. Wijbenga (1948:76-78) wil met name de provinciale be-
stuurslaag versterken. De Commissaris der Koningin die in de visie van Wijbenga zelf door
de Kroon benoemd blijft, moet op zijn beurt de burgemeesters in de provincie benoemen om
daarmee de lokale sfeer van die benoemingen te handhaven en politieke touwtrekkerij in Den
Haag te vermijden (Wijbenga, 1948:124). Ook rechterlijke autoriteiten zouden met het oog
op de taal benoemd moeten worden door het provinciaal bestuur (Wijbenga, 1948:124). En,
zo stelt Wijbenga (1948:125), wanneer er één departement voor decentralisatie in aanmerking
komt, dan is dat wel het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij wijst
daarbij “op de samenstelling van de lesrooster inzake geschiedenis, heemkunde, Friese taal,
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De in 1937 voorzichtig begonnen wetgeving inzake het Fries zal eerst in
de jaren 1955 en 1956 door verdere wetgeving worden gevolgd. Die verdere
wetgeving wordt nodig geacht, nadat in 1951 met Kneppelfreed op 16
november van dat jaar de ‘Friese kwestie’ de nodige, ook landelijke
aandacht trekt en het denken over de plaats van het Fries in een
stroomversnelling komt (Van Dijk, 1983:4).  De aanleiding tot en de15

gebeurtenissen op 16 november 1951 in de Leeuwarder binnenstad, maken
duidelijk dat de negatie van het Fries door de in Fryslân werkzame
rechterlijke macht niet langer door met name de Friese intelligentsia wordt
getolereerd.  Reeds een week na Kneppelfreed komt de1 6
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etc. In het algemeen dus aansluiting bij het streek-eigene.” Wijbenga’s rapport is één van de
ingrediënten voor de op 10 januari 1949 door Gedeputeerde Staten van Fryslân ingestelde
Provinciale Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, die gevraagd wordt “mede
aandacht te schenken aan de positie van Friesland in Nederland”. Fryslân is overigens niet de
enige provincie die zich in het decentralisatievraagstuk verdiept. Ook Groningen en Zeeland,
dezelfde provincies die zich ruim 150 jaar eerder samen met de Friese vertegenwoordigers in
Den Haag tegen het centralisme van de Fransen in 1795 verzetten, stellen soortgelijke
commissies in, hetgeen niet losstaat van de door de regering ingestelde ‘Commissie voor het
herstel van de financiële zelfstandigheid van de Gemeenten en Provinciën’, de zogenaamde
staatscommissie-Oud. De Friese commissie, onder voorzitterschap van mr. A.A.M. van der
Meulen (1901-1993), burgemeester van Leeuwarden en tevens fractievoorzitter van de Partij
van de Arbeid in de Staten van Fryslân, is bedoeld om een representatief beeld te krijgen van
de opvattingen in Fryslân over het decentralisatievraagstuk. De commissie brengt op 9 mei
1951 haar advies uit. De breed samengestelde commissie is niet eenstemmig met betrekking
tot de voor te stellen staatsrechtelijke wijzigingen, maar is het er wel over eens om geen
bijzondere staatsrechtelijke positie van Fryslân in de Nederlanden aan te bevelen. De
bijzondere, met name culturele en historische, omstandigheden geven volgens de commissie
wel gegronde aanspraken op voldoende regelings- en bestuursbevoegdheid om eigen aard en
wezen te kunnen handhaven en ontplooien. Behoudens enkele administratiefrechtelijke
bepalingen ten aanzien van de Friese taal lijkt het niet nodig om daartoe een
uitzonderingspositie voor Fryslân in te voeren, zo schrijft de commissie. Voor wat betreft het
gebruik van het Fries in het ambtelijk- en het rechtsverkeer acht de commissie op grond van
praktische bezwaren en het kleine aantal betrokkenen dat er nog geen noodzaak tot het
invoeren van taalwetgeving is. Dat zal anders zijn als er sprake is van een ‘voldoende
uitgegroeid’ zijn van het taalgebruik. In dat geval, zo stelt de commissie, kan de wet de
volledige gelijkstelling van het Fries en het Nederlands in Fryslân vastleggen. Afgezien van
een formele regeling pleit de commissie voor een van de zijde van de betrokken over-
heidsinstanties bereid zijn om het gebruik van het Fries te respecteren en con amore te
aanvaarden. Daarnaast dient de overheid met ernstige zorgvuldigheid het ontwikkelingsproces
in Fryslân gade te slaan en met wijs beleid het juiste moment te kiezen om de formele
tweetaligheid in Fryslân in te voeren. De commissie is met andere woorden van mening dat het
moment nog niet gekomen is om tot een regeling van het taalgebruik te komen. Anders ligt dat
voor het afleggen van de eed. Deze dient in het Fries afgelegd te mogen worden, waarvoor de
commissie op advies van de Fryske Akademy de volgende redactie voorstelt: “Sa wier helpe
my God Almachtich”. Inzake het onderwijs meent de commissie dat het recht om het Fries als
voertaal op de lagere school te gebruiken geen wettelijke verankering behoeft, omdat hier
sprake zou zijn van een vanzelfsprekend ‘natuurrecht’ van het Friese volk. De sinds 1937
bestaande wettelijke mogelijkheid om het Fries als streektaal bij het vak Nederlands te
onderwijzen, acht de commissie onbevredigend. Het Fries zou als lesvak aan de lijst van
facultatieve vakken toegevoegd moeten worden. Verder wordt een bepaling in de Lager
Onderwijswet bepleit die het College van Gedeputeerde Staten het recht van advies geeft in
alle gevallen waarbij de regering besluiten neemt over onderwijskwesties die een regionaal
karakter hebben. De Provincie zou ook de bevoegdheid moeten hebben om mettertijd voor
gedeelten van Fryslân of voor de hele provincie het onderwijs in het Fries verplicht te stellen
(Rapport, 1951:2-95).
Het advies van de Provinciale Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk vormt de
eerste bijdrage van overheidszijde waarin het gebruik van de Friese taal in het officiële verkeer
positief wordt beoordeeld. De behandeling van het rapport door Provinciale Staten op 1 en 2
juli 1952, dat wil zeggen nadat de gebeurtenissen van Kneppelfreed hebben plaatsgevonden,
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bevestigt de aanbevelingen in het rapport. Het is de eerste maal dat de Staten van Fryslân
besluiten om in beginsel het recht te erkennen om zich in Fryslân van de Friese taal te
bedienen. Bij de praktische uitwerking van dat beginsel zijn echter beperkingen aanvaardbaar,
onder meer met het oog op rechtsgelijkheid en -zekerheid (Van Dijk, 1982:54).
Zowel Jan Piebenga, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, als Fedde Schurer, hoofd-17

redacteur van De Friese Koerier wijden daarop een hoofdartikel aan de ministeriële bezoeken.
Piebenga doet dat onder de titel “Wij komen verder” en Schurer: “Ministers in Friesland”
(Boomsma, 1998:77).
De commissie, die in maart 1952 informeel door de Minister van Onderwijs, Kunsten en18

Wetenschappen wordt ingesteld, is genoemd naar haar voorzitter dr. J.H. Wesselings, raad-
adviseur bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Leden van de com-
missie zijn mr. J. Algera, lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân en van de Tweede Kamer,
mr. J. de Bruyn, hoofd van de afdeling Lager Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, dr. W. Kok, voorzitter van de Provinsjale Underwiisried fan
Fryslân, D. de Loor, lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de Tweede Kamer, R.
Sipkens, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Sneek en mr. J. Woltjer, griffier
der Staten van Fryslân, die als secretaris optrad. Mr. J. Algera verliet de commissie op 2
september 1952 toen hij als Minister van Verkeer en Waterstaat tot het tweede kabinet Drees
toetrad.
Van der Schaaf (1977:370), Van Rijn en Sieben (1991:118) en De Jong en Riemersma
(1994:19) schrijven allen ten onrechte Wesseling.
De bij besluit van 1 mei 1952 door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ingestelde19

commissie is genoemd naar haar voorzitter mr. H. Kingma Boltjes, raadsheer in het
Gerechtshof te Leeuwarden. De commissie bestaat verder uit mr. J. Algera, lid van Gedepu-
teerde Staten van Fryslân en van de Tweede Kamer, mr. J.M. Kan, Raadadviseur bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, mr. B.H. Kazemier, Raadadviseur bij het Ministerie van
Justitie, D. de Loor, lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân en van de Tweede Kamer, mr.
A.A.M. van der Meulen, burgemeester van Leeuwarden en lid van Provinciale Staten van
Fryslân en P. Zwart, notaris te Dokkum. Mr. J. Algera verliet per 2 september 1952 de com-
missie wegens zijn benoeming tot minister van Verkeer en Waterstaat. Op 18 juni 1952 werd
de commissie uitgebreid met de benoeming tot lid van mr. A. Hannema, lid van de provinciale
adviescommissie voor het decentralisatievraagstuk.

179

zaak bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van Binnenlandse
Zaken in de Tweede Kamer aan de orde (Boomsma, 1998:68). In de loop
van februari 1952 volgen bezoeken van leden van de regering aan Fryslân,
waarbij onder meer gesprekken met het College van Gedeputeerde Staten en
vertegenwoordigers van het maatschappelijk en culturele leven in Fryslân
plaatsvinden (Boomsma, 1998:76).  De regering besluit om naar aanleiding17

van de ‘Friese kwestie’ twee commissies in te stellen. Een week na het
ministeriële bezoek aan Fryslân wordt door de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen de commissie-Wesselings ingesteld.  Die18

commissie buigt zich over de Friese desiderata op het gebied van het
onderwijs en de cultuur. Als op 17 april 1952 de Eerste Kamer zich bij de
behandeling van de begroting voor het departement van Justitie over de
Friese kwestie uitspreekt, kondigt de minister van Justitie de instelling van
de later als commissie- Kingma Boltjes  bekend geworden staatscommissie19
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De Jong en Riemersma (1994:19) schrijven ten onrechte Kingma-Boltje.
Op 18 oktober 1901 schrijft Fokke J. de Zee (1874-1950), secretaris van de gemeente Rau-20

werderhem, een in het Nederlands gestelde brief aan alle gemeenteraden in Fryslân met het
verzoek om het Fries als voertaal in de raadsvergaderingen toe te laten. Een dag later verzendt
het Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse een soortgelijke brief, maar dan in het Fries
geschreven. Jan Jelles Hof (1872-1958) vraagt in 1902 met enkele bijdragen in het
Nieuwsblad van Friesland aandacht voor de positie van het Fries voor de rechtbank. Zijn
initiatief wordt in de Tweede Kamer door het uit Fryslân afkomstige Kamerlid Geert Lourens
van der Zwaag (1858-1923) overgenomen. Daarmee komt het Fries voor het eerst op de
nationale politieke agenda terecht, zonder dat er weliswaar van enige verandering voor de
positie van het Fries sprake is. Ook de eerste actie voor het taalgedrag in de Friese gemeente-
raden blijft zonder duidelijk waarneembare gevolgen (Zondergeld, 1978:29-30).
De commissie-Wesselings acht zich, mede gezien haar samenstelling, niet competent om een21

oordeel te geven over de van Friese zijde naar voren gebrachte desiderata, zoals rijkssteun
voor een nieuw onderkomen van de Provinciale Bibliotheek, het realiseren van een Friese
radiozender ten behoeve van de Regionale Omroep Noord, steun voor de bijzondere leer-
stoelen in de Friese taal en letterkunde, opname van het Frysk Orkest in het rijksorkestenbestel
en rijkssubsidie voor respectievelijk het Friesch Genootschap, de Fryske Akademy, de Fryske
Kultuerried en de Provinsjale Underwiisried. De commissie raadt de minister hierover
rechtstreeks met het College van Gedeputeerden te overleggen.
Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 1953-1954, 3321.22
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ter bestudering van het gebruik van het Fries op het gebied van het
rechtsverkeer, aan.20

De commissie-Wesselings brengt op 8 juni 1953 na vier vergaderingen een
kort rapport aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen uit.
Het rapport besteedt de meeste aandacht aan het onderwijs in het Fries op de
lagere school. En hoewel de pedagogisch- didactische argumentatie voor een
invoeren van het Fries als voertaal en de gunstige ervaringen met het Fries
als voertaal in de negen proefscholen worden erkend, adviseert de
commissie met geen andere grond dan “in de huidige situatie”, niet tot
invoering van het Fries als verplicht leervak over te gaan. “Aan de
gemeente- en schoolbesturen zou echter zonder bezwaar de bevoegdheid
kunnen worden gegeven het Fries als leervak op hun scholen in te voeren en
het onderwijs in de aanvangsklassen in de Friese taal te doen geven.” Verder
adviseert de commissie het Fries in de nieuwe Kweekschoolwet op te
nemen.21

Het rapport van de commissie-Kingma Boltjes wordt nader verwoord in
het kabinetsstandpunt van 9 december 1953 (Van Dijk, 1982:77).  Het in22

een brief van de ministers L.J.M. Beel (1902-1977) en L.A. Donker
(1899-1956) aan de Tweede Kamer uitgebrachte kabinetsstandpunt betreft
onder meer de regeling van het Fries in het bestuurlijke verkeer. Het
mondelinge gebruik van het Fries in de richting van de lagere overheden
wordt daarbij in principe toegestaan, terwijl het taalgebruik in het
schriftelijke verkeer aan de lagere overheden zelf wordt overgelaten, met
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Het gebruik van de Nederlandse taal wordt door de commissie-Kingma Boltjes beargumen-23

teerd met het wijzen op de rijkseenheid en overwegende praktische bezwaren. De com-
municatie tussen burger en provincie en gemeente wordt door de commissie, anno 1953, niet
ten onrechte als weinig frequent gezien. Het gebruik van het Fries kan, voorbijgaand aan
inhoudelijke en principiële overwegingen, in die zin dan ook weinig moeilijkheden opleveren.
De commissie spreekt zich ook uit over de naamgeving van gemeenten, plaatsen, straten,
pleinen, enz. Voor wat die categorieën betreft, acht de commissie het met uitsluiting van ge-
meentenamen het de bevoegdheid van de gemeenteraad om de betreffende namen te wijzigen
(dus ook van het Nederlands in het Fries) of te geven. Tevens is de commissie van mening dat
op plaatsnaamborden de aanduiding in de Friese taal zou mogen worden toegevoegd. Ook de
namen van de NS-stations in Fryslân zouden zowel in het Nederlands als in het Fries kunnen
worden vermeld (zie: Van Dijk, 1982:173-179).
Los van de regelgeving heeft het dorp Akkrum in 1946 de primeur van een Friestalige
straatnaam. Bolsward/Boalsert plaatst op 28 mei 1952 het eerste tweetalige plaatsnaambord,
terwijl de gemeenteraad van Opsterland op 28 juli 1950 als eerste tot een eentalig Friese
dorpsnaam besluit voor het dorp Nij Beets (zie voor een uitgebreid overzicht van de feitelijke
ontwikkelingen inzake het gebruik van het Fries in bestuur en rechtspraak: De Stiennen Man,
XXXI, 6, 21 april 1975, pp. 2-20, alsmede De Stiennen Man, XXXII, 1, 23 jannewaris 1976,
pp. 1-25).
In het kader van het provinciale beleid inzake Fries in het officiële verkeer neemt de voor-
beeldgemeente Tytsjerksteradiel in 1986 het besluit om plaats- en straatnamen te verfriesen.
Tytsjerksteradiel zou in hetzelfde jaar nog worden gevolgd door de gemeente Boarnsterhim.
De gemeenten Littenseradiel en Ferwerderadiel namen in resp. 1993 en 1996 het besluit om
de plaatsnamen alleen in het Fries te benoemen. De gemeenten zijn daartoe bevoegd op grond
van artikel 158 Gemeentewet.
Ook de rijkssubsidiëring van de Fryske Akademy en de Algemiene Fryske Underrjocht24

Kommisje is een rechtstreeks gevolg van het naar aanleiding van het rapport Wesselings
gevoerde overleg tussen Gedeputeerde Staten van Fryslân en het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (Van Ommen, 1980:203). De opmerking van Wassink (1991:17)
of zou het Kabinetsstandpunt van 1953 nog altijd gelden, omdat er naderhand nooit een ander
kabinetsstandpunt geformuleerd is, gaat voorbij aan de sindsdien plaatsgevonden beleids-
matige ontwikkelingen, alsmede gerealiseerde wetgeving.
In de Wet van 20 mei 1955 (Stbl., 1955:225) wordt in art. 3 van de Lager Onderwijswet van25

1920 de volgende bepaling opgenomen: “Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal
of een streektaal in levend gebruik is, kan het leerplan bepalen, dat ten hoogste tot in het derde
leerjaar de Friese taal of die streektaal mede als voertaal bij het onderwijs wordt gebezigd.”
Het aantal tweetalige scholen in Fryslân zou vervolgens van 13 in 1956 groeien tot 84 in 1965,
om in 1970 nog 70 te bedragen (De Jong, Riemersma, 1994:20).
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uitzondering van die stukken van lagere overheden, waarvoor een wettelijke
verplichting tot ter visie legging geldt. Deze dienen in het Nederlands
gesteld te worden, zo nodig met daarbij een vertaling in het Fries.  De brief23

van de beide ministers en de rapporten van de commissies-Kingma Boltjes
en -Wesselings leiden vervolgens in respectievelijk 1955 en 1956 tot
wetgeving.24

Het werk van de commissie-Wesselings vindt zijn afronding in het in wer-
king treden van de Wet-Cals die de legalisering betekent van de sinds 1950
bestaande proefscholen waarin het Fries tot het derde leerjaar voertaal is.25
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Stbl., 1956:242.26

De commissie-Woltman stelt in 1972 op verzoek van de Minister van Justitie een – beperkt –27

onderzoek in naar de toepassing van de Wet van 11 mei 1956 en concludeert dat de eed en
belofte slechts zeer zelden voor de rechterlijke instanties in het Fries worden afgelegd (Tweede
Kamer 1971-1972, 10 728, nr. 6, 10-11).
Jan Bearn Singelsma komt in 1966 als eerste en enige FNP-vertegenwoordiger in de Staten28

van Fryslân. Vier jaar later bezet de FNP twee zetels in de Friese Staten. En nog eens vier jaar
later is dat aantal tot vier zetels gegroeid. Met een terugval naar twee zetels in 1978 en 1987,
telt de Statenfractie van de FNP in 1982 en vanaf 1991 drie zetels (= 6,4% van de uitgebrachte
stemmen). Bij de Statenverkiezingen van 3 maart 1999 weet de FNP vier zetels te behalen
(8,4% van de uitgebrachte stemmen). Provinciale Staten van Fryslân tellen 55 leden. De FNP
heeft tot op heden niet aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer meegedaan.
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Bovendien wordt het Fries onder de letter w op de lijst van facultatieve leer-
vakken in de wet opgenomen. Het examen Fries-LO wordt verder een rijks-
verantwoordelijkheid en daarnaast worden de akten Fries-MO-A en Fries-
MO-B ingesteld.

Het belangrijkste artikel van de ‘Wet van 11 mei 1956 houdende enige
regelen betreffende het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in het
rechtsverkeer’, is artikel 2 dat zegt: “In alle gevallen, waarin iemand op een
terechtzitting, welke gehouden wordt in de provincie Friesland, het woord
voert, dan wel verplicht is zich aan een verhoor te onderwerpen of bevoegd
is het woord te voeren, is hij bevoegd zich te bedienen van de Friese taal.”26

Onafhankelijk van een geografische plaatsbepaling maakt artikel 1 van de
Wet van 11 mei 1956 het mogelijk om de eed of belofte in de Friese taal af
te leggen.27

5.2.2 Een bescheiden rijkserkenning

Na de totstandkoming van de Wet van 11 mei 1956 wordt het vooreerst stil
rond wat tot dan de Friese kwestie heet. Nieuwe beleidsmatige
ontwikkelingen vallen eerst in de tweede helft van de jaren zestig waar te
nemen. Die ontwikkelingen vallen, niet geheel toevallig, samen met de
intree van de Frysk Nasjonale Partij (FNP) in de Provinciale Staten. De
FNP is de eerste regionale ‘taalpartij’ die binnen het veranderende politieke
klimaat in het Nederland van die dagen, erin slaagt om een statenzetel te
bemachtigen.  Als de provinciale overheid de Friese taal en cultuur in de28

jaren zestig voor het eerst met substantiëlere bedragen gaat subsidiëren,
dringt zij, daartoe voorafgegaan door een brief van de Ried fan de Fryske
Beweging van 10 mei 1968, bij de rijksoverheid aan op een gedeelde
beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de Friese taal (Van Rijn, Sieben,
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Volgens de Interdepartementale Commissie Friese Taalpolitiek vormt het schrijven van de29

Ried fan de Fryske Beweging “mede gezien eerdere voorstellen van Gedeputeerde Staten van
Friesland”, de directe aanleiding tot het instellen van de commissie (Tweede Kamer,
1969-1970, 10.728, 2). De voorzitter van de betrokken commissie, mr. L.B. van Ommen,
schrijft in 1980 dat het besluit in 1965 van de Friese Staten om een bedrag van ƒ30.000,--
voor een Friese taalpolitiek uit te trekken, “heeft ongetwijfeld mede geleid tot de instelling van
de Commissie Friese-Taalpolitiek” (Van Ommen, 1980:203). Van Dijk (1982:105-10) noemt
verder nog het bij de CRM-begrotingsbehandeling 1968 door het Kamerlid P.J. Engels (KVP)
gedane verzoek om een bedrag voor de bevordering van de Friese taal en cultuur uit te
trekken, als factor voor het instellen van de interdepartementale commissie. Bovendien kunnen
de drie hoofdredactionele commentaren van de hand van Jan Piebenga in de Leeuwarder
Courant van respectievelijk 12, 13 en 14 juli 1965 worden genoemd. Piebenga dringt, nadat
hij verschillende Nederlandse en buitenlandse taalkwesties de revue heeft laten passeren, aan
op een “doelbewuste taalpolitiek [in Friesland] die de volle steun van de rijksoverheid
[krijgt].”
Voorzitter van de commissie is mr. L.B. van Ommen, hoofd van de Directie Jeugdzaken,30

Volksontwikkeling en Sport van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. De verdere leden zijn mr. L. Dorhout, administrateur bij de Afdeling Bestuurszaken van
de Directie Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, mr. H.S. Dijk,
raadadviseur van het Ministerie van Justitie, mr. J.M. Kielstra, raadadviseur bij het Kabinet
van de Minister-President, mr. A.P.L.M. Kreykamp, hoofd van de Afdeling Opleiding
Personeel Basis- en Kleuteronderwijs van de directie Kleuter- en Basisonderwijs van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, H.J. Michaël, hoofd van de Afdeling Toneel en
Letteren van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en drs. J.H.L.
Mols, referendaris bij de Afdeling Algemene Zaken Wetenschappelijk Onderwijs van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Drs. C.W.M. Hendriks, referendaris bij het
Stafbureau Beleidsvoorbereiding van het Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en
Recreatie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is secretaris van
de commissie.
De volgende organisaties zijn op 25 juni 1969 door de Commissie gehoord: de Ried fan de31

Fryske Biweging, de Fryske Kultuerried, de Fryske Akademy en de Provinsjale Underwiisried.
In een reactie op het rapport laat de Ried fan de Fryske Beweging weten het onder meer geheel32

oneens te zijn met één van de uitgangspunten, namelijk de gedachte dat de Friese
tweetaligheid van die welke elders voorkomt afwijkt, doordat in Fryslân een ieder geacht
wordt naast het Fries ook het Nederlands te kennen. De Interdepartementale Commissie
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1991:40; Van Dijk, 1982:107).  Dat leidt van rijkszijde in 1969 tot het29

instellen van de Interdepartementale Commissie Friese taalpolitiek die als
opdracht het voorbereiden “van een gezamenlijk antwoord aan de Ried fan
de Fryske Biweging, die zich met een aantal suggesties voor een Friese
taalpolitiek vanwege de rijksoverheid tot de Ministerraad heeft gewend”,
meekrijgt, alsmede “het doen van voorstellen ten aanzien van het algemene
regeringsbeleid met betrekking tot vraagstukken op het terrein van de Friese
cultuur.”  De Commissie komt in 1970, na tien vergaderingen, een overleg30

met respectievelijk de Friese Commissaris van de Koningin en een delegatie
uit het Friese College van Gedeputeerde Staten en een hoorzitting met
vertegenwoordigers van een viertal Friese organisaties,  met haar31

eindrapport.  Het rapport betekent een doorbraak met betrekking tot de32
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spreekt zelfs over het feit dat de Fries “dus twee moedertalen” heeft. De Bewegingsried vraagt
zich daarop af waarom de commissie vanuit dat perspectief geen wettelijke garanties voor het
onderwijs in de Friese moedertaal heeft gevraagd. De voorzitter van de Fryske Akademy,
Freark J. Bergstra (1971:177-187) heeft eerder voor de Commissie een memorandum over de
kwestie geschreven, dat naderhand in It Beaken verschijnt onder de titel ‘Moedertaal en
kultuurtaal’.
Tweede Kamer 1969-1970, 10 728, 7.33

Van de acht ondertekenaars van de motie zijn er, niet geheel toevallig, vijf uit de Provincie34

Fryslân afkomstig, te weten: drs. M. Dijkstra (D’66), Tj. Walburg (ARP), T. Tolman (CHU),
mr. E. Veder-Smit (VVD) en J.T. Vellenga (PvdA). De Tweede Kamer kent op het moment van
de behandeling van het rapport Friese Taalpolitiek zes in Fryslân woonachtige leden. Naast
de hiervoor genoemde is dat dr. ir. A. Vondeling (PvdA). Slechts één keer zou dat aantal in
de geschiedenis worden overtroffen, namelijk in de periode 1990-1994, als de Tweede Kamer
zeven in Fryslân woonachtige leden telt (Hemminga, 1999:302).
Het voorstel van de Interdepartementale Commissie Friese Taalpolitiek om een ‘groeipost’35

voor de Friese taal en cultuur op de Rijksbegroting te creëren, wordt in eerste instantie wel
gerealiseerd maar doet vervolgens reeds snel geen recht aan de meegegeven kwalificatie (Van
Dijk, 1982:137). De ton van Van Ommen is anno 1997 uitgegroeid tot een bedrag van
ƒ 787.000,--.
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stellingname van de Rijksoverheid inzake de Friese taal en cultuur in die zin
dat het de verantwoordelijkheid van het Rijk voor de instandhouding en de
bevordering van de Friese taal en cultuur erkent.  De op 27 september 197233

in de Tweede Kamer gehouden plenaire behandeling van het Rapport
culmineert in een de daags erop zonder hoofdelijke stemming aangenomen
motie, die de Regering uitnodigt “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 de verschillende facetten van de
Friese taal en cultuur.”34

Deze rijkserkenning van het Fries leidt vervolgens tot een afzonderlijke
CRM-begrotingspost voor de Friese taal en cultuur, alsmede verdere maat-
regelen en voorstellen inzake de bevordering van het Fries, maar het
werkelijke resultaat valt na alle mooie woorden in de Kamer tegen (Van
Dijk, 1982: 136).  Voor wat betreft het onderwijs staat de Commissie op het35

standpunt dat het Fries de voertaal in zowel het kleuter- als het lager
onderwijs kan zijn. De commissie staat daarentegen afwijzend tegenover de
invoering van het Fries als verplicht leervak in het basis- en het voortgezet
onderwijs. De commissie gebruikt daarbij het adverbium ‘vooralsnog’ in de
betekenis dat zij aandringt op een, aan een invoering voorafgaande, breed op
te zetten voorlichting. Dat is volgens de Commissie noodzakelijk, gezien de
mogelijke weerstanden die een verplichte invoering van het Fries zowel bij
Friessprekende ouders, als van de zijde van de niet-Friessprekende Friezen
en de niet-Friezen, kan oproepen. Bovendien wijst de commissie op
gevolgen voor de vele kinderen die dientengevolge in een ongunstige
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Het valt op dat de Commissie dezelfde pedagogische argumentatie niet gebruikt ten gunste van36

de Friestalige kinderen, hoewel die argumentatie juist ten grondslag ligt aan pleidooien voor
een wettelijke regeling voor regionale talen in het curriculum van het primair onderwijs
(Riemersma, 1993:81).
L. Pietersen, De Friezen en hun taal, Drachten, 1969. Ook het onderzoek van Johan M.37

Wijnstra, Het onderwijs aan van huis uit friestalige schoolkinderen, Den Haag, 1976, is in
dezen daarna van belang (Gorter, 1979:119).
Stbl., (1975, 271). De Lager Onderwijswet wordt in 1981 opgevolgd door de Wet op het38

Basisonderwijs (Stbl., 1981, 468). Artikel 9.4 van de Wet op het Basisonderwijs biedt
overigens aan het bevoegd gezag van de school de mogelijkheid om het Friese College van
Gedeputeerden ontheffing van de verplichting om onderwijs in de Friese taal te geven te
vragen. De basisscholen op de Waddeneilanden hebben van die mogelijkheid gebruik
gemaakt. In de beide Stellingwerven wordt een eigen invulling gegeven aan de verplichting
(De Jong, Riemersma, 1994:41-42).
Zondag (1993:15) wijst op het bescheiden gebruik maken van de mogelijkheid om het Fries39

te gebruiken als taal waarin wordt onderwezen. Voor zover basisscholen het Fries als onder-
wijstaal hanteren gebeurt dat vaak voor vakken met een lagere status, zoals biologie en
geschiedenis.
Gorter (1979:121) wijst op de Friese ontevredenheid over de Haagse inzet. De Leeuwarder40

Courant schrijft op 29 juni 1977: “Met een fooi van CRM en een uurtje Fries per week van
Onderwijs zal het waarachtig wel gaan tot het jaar 2000.”
Gildemacher (1999:78) merkt op dat de positie van het Fries in de opleidingen tot leraar
basisonderwijs in de afgelopen vijftien jaar “perfoarst net sterker wurden” is, terwijl in het
verdere hoger onderwijs in Fryslân het Fries “hoegenamt gjin rol spilet”.
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pedagogisch-didactische situatie zouden komen te verkeren.  Het36

commissiestandpunt met betrekking tot het Fries als leervak in het lager
onderwijs wordt, zoals reeds eerder opgemerkt, daartoe mede geholpen door
de in 1969 verschenen resultaten van Pietersens taalsociologisch onderzoek
naar het Fries, niet door de Tweede Kamer gevolgd bij de behandeling van
het rapport op 27 september 1972 (Van Rijn, Sieben, 1991:131).  In 197437

wordt vervolgens de Lager Onderwijswet gewijzigd, waarbij het Fries met
ingang van 1 augustus 1980 verplicht leervak in het lager onderwijs in
Fryslân wordt.  Die verplichting heeft uiteindelijk niet opgeleverd wat in de38

jaren zeventig nog gehoopt wordt. Zowel de met het onderwijs van de Friese
taal nagestreefde doelen, als de tijdsinvestering blijven achter bij de eerdere
verwachtingen (De Jong, Riemersma, 1994:44- 46).  In vergelijking met39

andere regionale talen in West-Europa heeft het Fries, niettegenstaande de
bereikte wettelijke verplichting, slechts een bescheiden plaats in de school
in Fryslân (Sikma, Gorter, 1991:31).40

Het rapport van de Commissie Friese Taalpolitiek gaat ook op het Fries in
het rechtsverkeer in. Na een bredere beschouwing over de relatie tussen het
taalgebruik en het rechtsverkeer, komt de commissie tot de conclusie dat de
rechtseenheid, de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een schriftelijk
gebruik van het Fries in het rechtsverkeer tegengaan (Van Rijn, Sieben,
1991:104). De door de Ried fan de Fryske Beweging ingebrachte bezwaren
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FOKA staat voor Fryske Organisaasje foar Kulturele Autonomy (Van Rijn, Sieben, 1991:91;41

Van Dijk, 1982:67). Voor een beschrijving van doelen en acties van de FOKA, zie: Van Dijk,
(1982:145-156).
Het voorzitterschap van de Wurkgroep Frysk yn it Offisiële Forkear wordt vervuld door drs.42

J. Mulder, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De Wurkgroep bestaat
verder uit mr. L.H. Bouma, secretaris van de Commissie Wetenschappelijk Onderwijs in
Friesland, mr. dr. G. Heida, kantonrechter, mr. T.J. Kingma, griffier der Friese Staten, mr. J.
van der Meer, burgemeester van de gemeente Rauwerderhem, W.J. Nijenhuis, oud-notaris, drs.
J.G. van Rijn, bestuurskundige van de Fryske Akademy en J.M. Ypma, ambtenaar der
provinciale griffie van Fryslân. Als waarnemers van het Ynstitút foar Taelyntegraesje nemen
J.P. van Dyk, drs. K.J. van Dijk en A.S. van der Goot aan de werkzaamheden deel.
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tegen het tot dan gehuldigde uitgangspunt inzake het gebruik van het
Nederlands in het rechtsverkeer worden daarbij onjuist geacht. Eerder had
de behandeling van het rapport van de Commissie Friese Taalpolitiek in de
Bijzondere Tweede Kamer-commissie, waarin wordt aangedrongen op een
uitbreiding van de mogelijkheden van het Fries in het rechtsverkeer, de
Minister van Justitie reeds aanleiding gegeven om een klein onderzoek naar
de praktijk op dat gebied te laten doen. Op 12 april 1972 brengt de
vice-president van het Leeuwarder Gerechtshof, na met een klein aantal
direct-betrokkenen te hebben gesproken, zijn rapport aan de minister uit.
Zijn conclusies luiden dat het mondelinge verkeer geen problemen kent en
dat in het schriftelijke verkeer het Fries geen plaats dient te krijgen (Van
Dijk, 1982:129). Dat betekent echter niet het einde van de interactie over dit
onderwerp van beleidsvorming.

5.2.3 Resultaten: bestuursovereenkomst en wetgeving

Reeds in 1975 komt het gebruik van het Fries in het bestuurlijke verkeer op
de provinciale beleidsagenda terug, als de Ried fan de Fryske Beweging de
regeling van het Fries naar aanleiding van acties van de FOKA opnieuw aan-
kaart.  Het verzoek van de Bewegingsried aan Provinciale Staten om41

adhesie te betuigen aan een aan de Minister van Justitie aangeboden petitie
waarin op de volledige gelijkberechtiging van het Fries aan het Nederlands
in de provincie Fryslân wordt aangedrongen, doen Gedeputeerde Staten
besluiten de Wurkgroep Frysk yn it Offisiële Forkear in te stellen.42

Die Wurkgroep komt drie jaar later met een tussenrapport naar buiten, om
vervolgens in 1983 haar eindrapport Fan geunst nei rjocht te presenteren
(Van Dijk, 1982:150-155; Van Rijn, Sieben, 1991:92). In het tussenrapport
worden twee beleidsdoelen geformuleerd: het wegnemen van hindernissen
voor het gebruik van het Fries in de communicatie tussen burgers en
overheid en in het rechtsverkeer, en het bevorderen van een actief en



Het Fries in Nederland

Voorzitter van de commissie is mr. C.F.G. de Menthon Bake, directeur Binnenlands Bestuur43

bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Haagse leden zijn: J. de Groot, oud-plaats-
vervangend directeur Kleuter- en Lager Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, mr. R.J. Hoekstra, adviseur bij het Kabinet van de Minister-President, mr.
G.F. Pieters, plaatsvervangend chef Hoofdafdeling Bestuurlijke Organisatie en Wetgeving van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, mr. R. Scherpenzeel, plaatsvervangend hoofd Directie
Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp bij het Ministerie van Justitie, mr. L. de Vries, hoofd
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht Ministerie van Justitie en mr. L.B. van Ommen,
plaatsvervangend directeur-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Als adviserende leden vanwege de Provincie
Fryslân maken mr. L.H. Bouma, secretaris van de Commissie Wetenschappelijk Onderwijs
in Friesland, mr. drs. K.J. van Dijk, ambtenaar ter Provinciale Griffie van Fryslân en mr. J. van
der Meer, burgemeester van de gemeente Rauwerderhem, deel van de commissie uit. Tot
plaatsvervangende adviserende leden vanwege de Provincie Fryslân worden drs. A.Sj. van der
Goot, wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen en mr. T.J. Kingma,
griffier van de Friese Staten, benoemd.
De Ried fan de Fryske Beweging is bij monde van de redactie van zijn orgaan De Stiennen44

Man scherp in haar oordeel over de voorstellen van de Commissie Friese Taal: “Winliken is
der neat feroare nei 30 jier en nei 3½ jier kommisjepraterij. Wy ha sa’t liket de frijheid krigen
om te fjouwerjen, mar Den Haach kin lykwols ‘ten allen tijde’ de leie oanhelje.” (De Stiennen
Man, 1985, 41, 2, 15).
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frequent schriftelijk en mondeling gebruik van het Fries door de overheid en
in het rechtsverkeer. Na de aanvaarding van het tussenrapport door
Provinciale Staten, opent het College van Gedeputeerden het overleg met de
Departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie om de mogelijkheden
voor het Fries in het officiële verkeer te verruimen. Dat overleg leidt in 1981
tot de instelling van de Commissie Friese Taal waarvan de samenstelling
bestaat uit zowel een vertegenwoordiging van de twee genoemde
departementen, de ‘Haagse’ pleitcoalitie, als uit vijf door het Provinciaal
Bestuur van Fryslân voorgedragen leden, de vertegenwoordigers van de
Friese pleitcoalitie.43

In het verloop van de werkzaamheden van de commissie blijkt een prin-
cipieel verschil van inzicht te ontstaan tussen de vertegenwoordigers van de
provinciale coalitie en de Rijksvertegenwoordigers over de vertaalregeling.
Dat lijkt op het eerste gezicht een verschil van inzicht met betrekking tot een
nader uit te werken practisch punt, maar feitelijk is het een onderwerp met
een grote principiële lading, zoals Van Rijn en Sieben (1991:93)
opmerken.  Een vertaalregeling bepaalt immers voor een groot deel hoe de44

praktijk zich, op basis van het principe van een vrije taalkeuze voor
overheidsorganen en burgers in Fryslân, zal ontwikkelen.

De Friese Staten stellen zich op 24 april 1985 bij de – in tijd uitgestelde –
behandeling van zowel het eindrapport van de eigen Wurkgroep, als het rap-
port van de Commissie Friese Taal expliciet achter het door de Friese leden
van de laatste commissie ingenomen standpunt op, door zich uit te spreken
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In dezelfde vergadering nemen de Friese Staten, in weerwil van de opvatting van de45

meerderheid van het College van Gedeputeerde Staten, het besluit om de provincienaam van
Friesland te wijzigen in Fryslân. Aan het besluit wordt overigens geen verdere uitvoering
gegeven. Op 10 oktober 1995 nemen de Friese Staten opnieuw het besluit om de provincie-
naam in Fryslân te wijzigen. Het niet uitvoeren van het besluit van 1985 en het tweede besluit
van 1995 wordt beargumenteerd met het eerst per 1 januari 1994 in werking treden van de
nieuwe Provinciewet, waarvan art. 156 aan de Staten de bevoegdheid tot het vaststellen van
de provincienaam verleent. Het provinciale besluit tot het invoeren van Friestalige namen voor
de Friese wateren is tot op heden niet uitgevoerd.
Een uitspraak van de Raad van State in een door een inwoner van Fryslân tegen de Provincie46

aangespannen procedure tegen het besluit hem geen Nederlandse vertaling te verstrekken van
in het Fries geschreven bijlagen bij de ontwerp-begroting 1981, maakt reeds op 17 januari
1985 duidelijk dat een vertaalregeling een wettelijke grondslag behoeft. Die grondslag wordt
uiteindelijk gerealiseerd met de Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de Algemene
wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in
het bestuurlijk verkeer (Stbl., 1995:302).
Daarbij gaat het om organisaties werkzaam op het terrein van de Friese taal en cultuur. De47

reactie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Friesland gaat in een heel andere
richting. De Kamer maakt zich zorgen over de economische gevolgen van het voorgestelde
taalbeleid. Men denkt dat de ontwikkeling van de bestaande bedrijvigheid wordt geremd en
het aantrekken van nieuwe bedrijven wordt bemoeilijkt. Het is overigens onduidelijk waar de
Kamer haar opvattingen op baseert. Overigens zijn de leden van de Ried fan de Fryske
Beweging redelijk tevreden over de uitslag van het debat in Provinciale Staten, zo blijkt op
de bijeenkomst van 17 mei 1985 van die organisatie (De Stiennen Man, 1985, 41, 6, 4).
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voor de ook in de nota Fan geunst nei rjocht bepleite beperkte
vertaalregeling voor Friestalige stukken.  De ‘Haagse’ leden bepleiten45

daarentegen een regeling die een ieder een kostenloos ter beschikking te
stellen Nederlandse vertaling van een Friestalig overheidsdocument
garandeert. De provinciale nota gaat uit van het recht op een vrije taalkeuze
voor overheidsorganen en burgers in Fryslân. Aan die regel ligt de
veronderstelling ten grondslag dat een ieder in Fryslân naast het Nederlands,
ook het Fries op zijn minst passief beheerst. De werkelijkheid dekt het
uitgangspunt echter onvolledig, zodat een aantal zorgvuldigheidsbeginselen
worden geformuleerd met betrekking tot karakter en doel van het document.
Verder wordt voorgesteld om aan (rechts)personen buiten Fryslân en
natuurlijke personen die nog geen twee jaar in de provincie wonen het recht
op kostenloze vertalingen van die Friestalige overheidsdocumenten te geven,
waarbij men een direct belang heeft (Van Rijn, Sieben, 1994:92-94).46

Saillant aspect aan de provinciale opvattingen is dat die heel wat minder ver
gaan dan de door de diverse Friese organisaties verwoorde opinie.  De47

laatste zijn de mening toegedaan dat niet gelijkwaardigheid en
gelijkberechtiging uitgangspunten, maar doeleinden van beleid dienen te
zijn. Uitgangspunt van beleid is in die visie de bestaande
ongelijkwaardigheid tussen Fries- en Nederlandstaligen. De door de
provincie gekozen benadering lijkt een volgende overheid op te leveren,
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De bestuursafspraak van 4 juli 1989 (Staatscourant, 1989, 128) is de eerste en wordt op 848

november 1993 (Staatscourant, 1993, 237) gevolgd door een tweede bestuursafspraak. In
1998 begint de voorbereiding van een derde bestuursafspraak Friese taal en cultuur.
Voorzitter van de commissie wordt mr. A. Wendels, president van het gerechtshof te Leeu-49

warden. De commissie bestaat verder uit mr. L. de Vries, voormalig hoofd van de Stafafdeling
Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie, mr. A.J.M. Heijmans, hoofd van de
Hoofdafdeling Algemeen Beleid Rechtspleging bij het Ministerie van Justitie, mr. C.R.
Niessen, chef Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van
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daar waar gezien de taalsociologische en -psychologische omstandigheden
een voorop- en vooruitlopende overheid geboden is. Ook de keuze van
Gedeputeerde Staten om de Nederlandse naam van de provincie te
handhaven, moet iedere instemming van de kant van de Friese organisaties
ontberen. Het provinciaal bestuur reageert op deze opvattingen met het
wijzen op de tweetaligheid van Fryslân en het streven die situatie niet te
veranderen in een toestand waarin het Fries nog de enige taal in de provincie
is. Overigens gaan Gedeputeerde Staten mee in de kritiek op de kwestie van
uitgangspunten en doelen. Ook zij zijn van mening dat de gelijkwaardigheid
en gelijkberechtiging van de Friese taal aan, respectievelijk met het
Nederlands, de doelen van het provinciale beleid dienen te zijn. Die
opvatting betekent een eigen aan het Nederlands gelijkwaardige waardering
van het Fries en niet langer een beoordeling van het Fries in relatie tot het
Nederlands, zoals tot dan het uitgangspunt van het nationale beleid vormt
(Van Dijk, 1987:40).

De besluitvorming in de Staten van Fryslân onderstreept het verschil van
inzicht met de Haagse opvattingen. Feitelijk is er sprake van een volledige
patstelling met betrekking tot de aan het Fries te verschaffen rechten en
mogelijkheden in het verkeer tussen overheid en burgers. Die patstelling
wordt nog versterkt door de Friese onvrede over de verder in Den Haag
bestaande bereidheid om de positie van het Fries te versterken. Zo lijken de
ontwikkelingen van het Fries in het (voortgezet) onderwijs op slot te staan
en bestaat er geen begrip voor de Friese wensen om provinciale televisie
mogelijk te maken. Feitelijk komt er pas opnieuw beweging in de
vastgelopen verhoudingen met het, hierna nog te analyseren, totstandkomen
van de bilaterale bestuursafspraak ‘Friese taal en cultuur’ in 1989, waarvoor
enerzijds de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs en
Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en anderzijds
Gedeputeerde Staten van Fryslân verantwoordelijk zijn (Van Rijn, Sieben,
1994:94-96).48

In de bestuursafspraak wordt het gebruik van het Fries, achteraf slechts
voor korte tijd, in het bestuurlijk verkeer geregeld en tegelijk voor het
gebruik van het Fries in het rechtsverkeer advies gevraagd aan de per die
datum nieuw samengestelde Commissie Friese Taal.  Verder kent de49
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Binnenlandse Zaken, drs. J. Wijnhoud, adviseur Kabinet van de Minister-President, mr. T.J.
Kingma, griffier van de Friese Staten (in januari 1990 vervangen door mr. H. Kalsbeek, officier
van justitie te Leeuwarden), mr. A.A. Lycklama à Nijeholt, hoofdgroep-directeur van de
hoofdgroep Bestuurlijke, Economische en Welzijnszaken van de Provincie Fryslân, mr. H.S.
Pruiksma, raadsheer in het Gerechtshof te Leeuwarden, mr. J.F. Rouwé-Danes, advocaat en
procureur (in oktober 1990 vervangen door mr. L.A. Detmar, notaris te Bolsward) en mr.
Th.Y. de Boer, notaris te Damwoude. Tot plaatsvervangende leden worden drs. A.Sj. van der
Goot, ambtenaar van de provinciale dienst van Fryslân en drs. J.G. van Rijn, wetenschappelijk
medewerker van de Fryske Akademy benoemd, evenals mr. drs. E.L.H. de Wilde, hoofd van
de afdeling Bestuur en Wetgeving bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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Bestuursafspraak een aantal overeenkomsten op het terrein van het
onderwijs, de kunsten en de media. Aangaande de in de Friese politiek voor
de toekomst van het Fries belangrijk geachte Friestalige televisie is de
verantwoordelijke minister van mening “dat zendtijd voor de Friese omroep
moet worden verstrekt op basis van het feit dat Fries de tweede landstaal is,
niet als regionale omroep.” Daarmee is de Friese televisiewens wel
losgekoppeld van mogelijke eisen in dezelfde richting van regionale
omroepen buiten Fryslân, maar tegelijk is de realisatie geen stap dichterbij
gekomen. Toch zal het in 1994 zo ver zijn dat de Friezen hun eigen
programma kunnen zien. Daarvoor zal echter, zoals hierna nog zal blijken,
nog heel wat interactie tussen de Friese en Hollandse pleitcoalities nodig
zijn.

Het gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer wordt in de bestuurs-
afspraak geregeld in een zestal noties, beginnend met het recht van de be-
stuursorganen in Fryslân om te kiezen voor het gebruik van de Nederlandse
of de Friese taal voor het opstellen van overheidsdocumenten. Die keuze
wordt mede bepaald door karakter en bestemming van het betreffende
document, de continuïteit van de taalkeuze en het aspect van volgend
taalgedrag. Wanneer er sprake is van in het Fries gestelde algemeen
verbindende voorschriften wordt ook het Nederlands gebruikt, tenzij het
gaat om algemeen verbindende voorschriften die de Friese taal en cultuur
betreffen of voorschriften met slechts een interne werking. Een ieder die dat
beargumenteerd verzoekt, kan een kosteloze vertaling van een Friestalig
overheidsdocument krijgen, wanneer Gedeputeerde Staten de gebruikte
argumentatie deugdelijk en adequaat achten.

De in de bestuursafspraak bereikte overeenstemming inzake het gebruik
van het Fries in het bestuurlijke verkeer, blijkt voor de Raad van State echter
al snel ontoereikend (Van Rijn, Sieben, 1994:97). De principiële toetsing
door de Raad van State maakt duidelijk dat het zonder een wettelijke
regeling moeilijk zal worden om het gebruik van de Friese taal in het
bestuurlijk verkeer te realiseren. In de actualisering van de bestuursafspraak,
zoals die op 8 november 1993 is ondertekend, wordt het eerder ingeslagen
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De Eerste Kamer spreekt in 1990 bij motie de wens uit om het gebruik van het Nederlands in50

het openbaar bestuur wettelijk vast te leggen. In de Tweede Kamer spreekt de reeds genoemde
motie Van Middelkoop/Mateman de wenselijkheid uit om onderzoek te doen naar het in de
wet of de Grondwet vastleggen van het gebruik van het Nederlands als onderwijs-, bestuurs-
en rechtstaal (Borman, 1996:28).
Stbl., 1995:302.51

De Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht twijfelt in haar advies, begin52

1993, aan het nut van een regeling over het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer.
Volgens haar heeft een dergelijke regeling gezien de stand van de rechtsontwikkeling slechts
een beperkte juridische betekenis (Borman, 1996:28).
Artikel 2:7 van de Algemene wet bestuursrecht zegt dat een ieder de Friese taal kan gebruiken53

in het verkeer met bestuursorganen, voor zover deze in de provincie Fryslân zijn gevestigd.
Dat geldt echter niet, indien het bestuursorgaan heeft verzocht de Nederlandse taal te
gebruiken op de grond, dat het gebruik van de Friese taal tot een onevenredige belasting van
het bestuurlijk verkeer zou leiden. Art.2:8 zegt dat bestuursorganen in het mondeling verkeer
binnen de provincie Fryslân de Friese taal kunnen gebruiken, tenzij de wederpartij heeft
verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond, dat het gebruik van de Friese taal tot
een onbevredigend verloop van het mondeling verkeer zou leiden. Art. 2:9 zegt dat in Fryslân
gevestigde bestuursorganen die niet tot de centrale overheid behoren, regels kunnen stellen
over het gebruik van het Fries in schriftelijke stukken. Voor onderdelen van de centrale
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pad van een taalwet verlaten en de kwestie van het taalgebruik in het
officiële verkeer in de reeds langer plaatsvindende voorbereiding van de
Algemene wet bestuursrecht betrokken.

Op 1 januari 1996 treedt de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
in werking.  De ‘Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de50

Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels
betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer’, opent met
artikel 2:6 lid 1, dat de hoofdregel inzake het taalgebruik bevat:
“Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen
gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaald.”  Het tenzij maakt het mogelijk dat naast de Nederlandse taal, ook51

andere talen een officiële status krijgen. Die mogelijkheid wordt in dezelfde
wet voor het Fries benut. De regeling van het taalgebruik in het bestuurlijk
verkeer heeft volgens de considerans een tweeledig doel: het waarborgen
van de positie van de Nederlandse taal en het toekennen van een groter
gewicht aan de beginselen van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van
de Friese taal in de provincie Fryslân. Met de wijziging van de Algemene
wet bestuursrecht is er voor het eerst sprake van een wettelijk vastgelegde
bescherming voor het Nederlands. De aanleiding daartoe is duidelijk te
vinden in de met de Europeanisering samenhangende verontrusting over de
toekomst van de landstaal.  Maar in feite betreft de wijziging van de52

‘Algemene wet bestuursrecht’ meer een regeling van het Fries dan van het
Nederlands, in die zin dat van de zeven ingelaste artikels er maar liefst zes
over het gebruik van de Friese taal in de provincie Fryslân gaan.53
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overheid waarvan Fryslân of een deel daarvan tot het werkterrein behoort, kan de betreffende
minister regels stellen over het gebruik van het Fries in schriftelijke stukken. Art. 2:10 regelt
dat een in het Fries gesteld schriftelijk stuk tevens in het Nederlands opgesteld wordt, wanneer
het (mede) bestemd is voor buiten de provincie Fryslân gevestigde bestuursorganen of
bestuursorganen van de centrale overheid; wanneer het om algemeen verbindende
voorschriften of beleidsregels gaat, of is opgesteld ter directe voorbereiding van die voor-
schriften of beleidsregels. De bekendmaking, mededeling of terinzagelegging van een dergelijk
schriftelijk stuk geschiedt in ieder geval ook in het Nederlands, tenzij redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat. Art. 2:11 wil dat wanneer een
schriftelijk stuk in het Fries is gesteld, het bestuursorgaan daarvan op verzoek een Nederlandse
vertaling verstrekt. Het bestuursorgaan kan voor het vertalen een vergoeding van ten hoogste
de kosten verlangen. Voor het vertalen kan geen vergoeding worden gevraagd, wanneer het
om de notulen van een vertegenwoordigend orgaan gaat en het belang van de verzoeker
rechtstreeks bij het genotuleerde is betrokken, dan wel de notulen van de vergadering van een
vertegenwoordigend orgaan inhoudt, en de vaststelling van algemeen verbindende
voorschriften of regels betreft, of een besluit of andere handeling inhoudt waarbij de verzoeker
belanghebbende is. Art. 2:12 zegt tenslotte dat een ieder in vergaderingen van in Fryslân
gevestigde vertegenwoordigende organen de Friese taal kan gebruiken. Hetgeen in de Friese
taal is gezegd, wordt in de Friese taal genotuleerd.
Fries in het rechtsverkeer, Den Haag/Leeuwarden, 1992.54

Stbl., 1995:440.55
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De met het totstandkomen van de bestuursafspraak van 1989 nieuw
samengestelde, hiervoor reeds genoemde, Commissie Friese taal stelt in
maart 1992 haar advies inzake het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer
vast.  De commissie besluit haar advies met zestien conclusies en54

aanbevelingen, onderverdeeld naar het mondelinge rechtsverkeer, het
proces-verbaal van een terechtzitting, Friestalige processtukken in het
algemeen, in het strafproces en het proces-verbaal van de politie,
processtukken in het civiele en administratieve proces en, tenslotte, akten. In
de wet van 14 september 1995, waarbij de wijziging van de wet van 11 mei
1956, houdende enige regelingen betreffende het gebruik van de Friese taal,
in het bijzonder in het rechtsverkeer, gerealiseerd wordt, krijgen de
conclusies en aanbevelingen van de Commissie Friese taal wettelijk
gestalte.  Kernstuk van de wijzigingen bestaat uit artikel 3 dat de eerdere55

bevoegdheid van de rechter om van artikel 2, waarin het recht op het gebruik
van het Fries op een terechtzitting in Fryslân is geregeld, af te wijken, wordt
vervangen door de mogelijkheid van bijstand verlening door een tolk. De
niet onomstreden – Nederlandstalige – inschrijving van stukken of opgaven
in openbare registers is niet door de adviescommissie geamendeerd en wordt
dan ook niet bij de wetswijziging betrokken. De adviescommissie is wel van
mening dat de inschrijving van in het Fries gestelde stukken in onder meer
bij de Kamer van Koophandel berustende registers aandacht blijft
verdienen. Nieuw in de wetgeving is artikel 8.3 dat zegt dat akten van de
burgerlijke stand zowel in het Fries als in het Nederlands worden
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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt, op verzoek van enkele betrokkenen in56

Fryslân (onder meer Ameland en het overlegorgaan Waddeneilanden) bezwaar tegen de
tweetaligheid van de burgerlijke stand-akten. Het aan de Minister van Justitie gerichte
schrijven d.d. 25 juli 1996 komt echter te laat om nog succes te kunnen hebben. In antwoord
op vragen van het D’66-kamerlid drs. J.Th. Hoekema antwoorden minister en staatssecretaris
geen uitzonderingen op het wetsartikel te willen, omdat dat niet past in het door Rijk en
provincie gevoerde beleid ter versterking van het Fries, zoals onder meer is overeengekomen
in de Bestuursafspraak inzake de Friese taal en letterkunde van 8 november 1993 (Staats-
courant, 237, 1993). Het is overigens opmerkelijk dat de redactie van artikel 8.3 de werking
niet tot de Friese gemeenten beperkt. Die beperking wordt wel aangegeven in de memorie van
toelichting.
De vervanging van de Wet op het Basisonderwijs door de Wet op het Primair Onderwijs57

(Stbl., 1981, 468) verandert evenmin iets aan de plaats van het Fries in het curriculum.
Stbl., 1993, 264.58

Het Fries werd echter vreemd genoeg niet opgenomen in de cyclus van het landelijke59

onderzoeksproject Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (De Jong, Riemersma,
1994:34).
De Friese onderwijsonderzoekers Auke van der Goot en Jehannes Ytsma houden in de60

Leeuwarder Courant, 12 maart 1997, een pleidooi voor het continueren van de parallellie
tussen de kerndoelen Nederlands en Fries.
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opgemaakt.  Met de wet van 14 september 1995 komt voorlopig een einde56

aan de wetgeving inzake de Friese taal. Voorlopig, omdat de herziening van
de bestuursafspraak Friese taal en cultuur, waarmee in 1998 is begonnen,
mede onder invloed van het Europees Handvest voor regionale of
minderheidstalen, tot verdere regelgeving zal kunnen leiden.

In het domein van het onderwijs kan worden vastgesteld dat de Lager
Onderwijswet in 1981 door de Wet op het Basisonderwijs is opgevolgd,
zonder dat een en ander gevolgen voor de regelgeving inzake het Fries had.57

Belangrijker voor de plaats van de Friese taal in het onderwijs zijn de in
1993 ingevoerde kerndoelen voor het basisonderwijs.  Het besluit58

kerndoelen betekent de invoering van concrete richtlijnen voor de inhoud
van het onderwijs en daarmee het einde van de tot dan gebruikte algemene
formuleringen. De voor het vak Nederlands geformuleerde kerndoelen
werden ook voor het Fries van toepassing verklaard.  De kerndoelen zouden59

om de vijf jaar worden herzien, maar achteraf bleek dat te hoog gegrepen.
De regering verschoof de voor 1998 geplande invoering van nieuwe
kerndoelen, om eerst meer zicht op de werking van de bestaande kerndoelen
te krijgen. Maar in het traject dat naar een herziening van de kerndoelen
moet leiden, werd het reeds duidelijk dat de parallellie tussen de kerndoelen
voor het Nederlands en het Fries verlaten zal worden, door voor het Fries
het accent meer op de mondelinge, dan op de schriftelijke beheersing te
leggen (Meestringa, 1997:3).60

Hiervoor werd geconstateerd dat het Fries, ook na de wettelijke verplich-
tingen die in 1980 werden ingevoerd, slechts een bescheiden plaats in het
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Stbl., 1992, 270 (gewijzigd in Stbl., 1994, 488).61

Het feit dat het Fries wel als regulier onderdeel van het curriculum voor de basisvorming is62

opgenomen, maar niet in de advieslessentabel voorkomt, betekent dat de praktijk slechts een
minimale plaats voor het Fries laat zien. De meeste scholen bieden in het eerste jaar van de
basisvorming één uur Fries per week aan. Een klein aantal scholen biedt het Fries facultatief
aan in het tweede jaar van de basisvorming. Ook de kerndoelen voor het Fries werden niet
zoals gebruikelijk in het Staatsblad gepubliceerd, maar als ‘Handreikingen Fries in de
basisvorming’ in Uitleg-Mededelingen O & W op 17 mei 1993 naar buiten gebracht.
De uren Fries dienen te worden gevonden in het deel vrije ruimte dat bij het vak Nederlands63

niet verplicht aan het bereiken van de kerndoelen besteed behoeft te worden. De uren Fries
kunnen verder ook in de 10% algemene vrije ruimte gevonden worden (Tjerkstra, Riemersma,
1997:28).
In 1995 doen 16 leerlingen eindexamen in de Friese taal (Renkema, Ytsma, Willemsma,64

[1997]:10). In 1997 deden 49 kandidaten examen Fries. Het grootste deel van de examen-
kandidaten is afkomstig van de Mavo, waarvan 34 afkomstig uit het volwassenenonderwijs
(Leeuwarder Courant, 18 juni 1997).
In 1987 laat 7% van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Fryslân weten dat zij het Fries65

soms als formele onderwijstaal gebruiken, 38% van dezelfde scholen maken gebruik van het
Fries in informele situaties (Renkema, Ytsma, Willemsma, [1997]:10).
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onderwijs inneemt. Die constatering vindt niet alleen zijn grond in de
situatie in het lager onderwijs, maar evenzeer in de positie van de Friese taal
binnen het voortgezet onderwijs. Sinds de invoering van de Wet op het
Voortgezet Onderwijs in 1993 geldt voor het voortgezet onderwijs een
geïntegreerde aanpak in de beginjaren in de vorm van de zogenaamde
basisvorming.  Het Fries is dankzij amendering door de Tweede Kamer als61

zestiende vak in de basisvorming in het voortgezet onderwijs opgenomen.62

Dat betekent echter niet dat het onderwijs van het Fries in de basisvorming
op dezelfde wijze als andere onderwijsvakken is geregeld. Tjerkstra en
Riemersma (1997:28) noemen drie punten van verschil. Zo hebben de voor
het Fries vastgestelde kerndoelen slechts de status van een handreiking.
Bovendien is het Fries niet apart in de lessentabel opgenomen.  En verder63

hebben de scholen de mogelijkheid om jaarlijks van de verplichting tot het
geven van het Fries vrijgesteld te worden. Niet alle scholen zijn dan ook de
facto tot de invoering van het Fries overgegaan.

In de hogere klassen van het voortgezet onderwijs kan in een aantal
gevallen het Fries facultatief geleerd en als examenvak afgelegd worden.
Het aantal leerlingen dat ervoor kiest om Fries te volgen en daar ook examen
in af te leggen is gering.  In alle typen voortgezet onderwijs is het verder64

toegestaan om het Fries als voertaal te gebruiken, maar ook dat gebeurt,
althans buiten informele situaties, slechts op een bescheiden schaal
(Tjerkstra, Riemersma, 1997:27).  Voor zover het om het middelbaar65

beroepsonderwijs gaat, neemt het Fries officieel geen plaats in de curricula
in. In het agrarisch onderwijs wordt het Fries echter wel geregeld als
voertaal gebruikt. Die sector gebruikt ook in het Fries geschreven
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Aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is het Fries als leervak in de eerste twee van de66

vier jaar durende opleiding opgenomen. Daarna is het vak Fries facultatief. Aan de Christelijke
Hogeschool Noord-Nederland is het Fries facultatief, maar worden studenten uitgenodigd om
een certificaat Fries te verwerven (Renkema, Ytsma, Willemsma, [1997]:13).
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onderwijsmateriaal. Tenslotte wordt in de opleiding voor leraar aan de
basisschool zoals die in Fryslân gestalte krijgt, aandacht aan het Fries
geschonken.66

De hier beschreven meer recente ontwikkelingen met betrekking tot het
Fries in de Nederlandse beleidsvorming laat, nog afgezien van de
totstandkoming van de wet van 14 september 1995, in ieder geval op twee
wezenlijke aspecten van beleid progressie zien. In de eerste plaats gaat het
daarbij om een reguleren van de interactie tussen Friese en Haagse actoren
in de vorm van bilaterale bestuursovereenkomsten, waarbinnen het voor de
toekomst van het Fries essentieel geachte onderwijs een voorname plaats
inneemt. In de tweede plaats gaat het om de realisatie van Friese publieke
televisie, evenzeer een belangrijk instrument in een taalbeleid, waarvoor het
nodig is om Friese wensen in Den Haag ingewilligd te krijgen.

Beide ontwikkelingen kunnen een helderder licht werpen op de vraag op
welke wijze de beleidsvorming inzake het Fries gestalte krijgt. Daarom
wordt hierna op zowel de realisatie van de bestuursovereenkomsten, als van
de Friese publieke televisie ingegaan. Na een beschrijving van het feitelijke
verloop van de beide ontwikkelingen, worden de twee processen met behulp
van het BIC-model geanalyseerd. Maar daarvoor wordt met behulp van het
BIC-model op de hiervoor beschreven Nederlandse beleidsvorming met
betrekking tot het Fries teruggekeken.

5.2.4 Terugblik op de Nederlandse beleidsvorming inzake het Fries

Het stelsel van opvattingen dat aan het Nederlandse taalbeleid ten grondslag
ligt, wordt gekenmerkt door een betrekkelijke passiviteit van de zijde van de
rijksoverheid. De eigen taal krijgt in het Nederlandse overheidsbeleid
slechts geringe aandacht, zo blijkt. Of die terughoudendheid nu wordt
veroorzaakt door een gering cultureel zelfbewustzijn van de Nederlander, de
breed aangenomen vanzelfsprekendheid van de Nederlandse cultuur of de
voorrang die aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling wordt
gegeven, is in dit kader minder relevant dan de uitkomst van één en ander.

Wanneer, zoals in hoofdstuk 3 is gebeurd, wordt teruggekeken op de be-
leidsmatige aandacht die de centrale overheid voor de eigen taal in de loop
van de decennia heeft opgebracht, vallen twee tijdvakken op door een
intensievere beleidsmatige aandacht voor taal. In de eerste plaats is dat het
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slechts kortdurende tijdvak waarin het huidige België, Nederland en
Luxemburg, de laatste in een personele unie verbonden met de eerste, het
Koninkrijk der Nederlanden vormden. Koning Willem I voerde een actieve
taalpolitiek die vooral gericht was op een versterking van de positie van het
Nederlands ten koste van die van het Frans in de Zuidelijke Nederlanden.

In de tweede plaats is dat de periode tussen 1989 en 1997, als de Neder-
landse en de Friese taal een min of meer geregeld terugkomend agendapunt
voor de Haagse beleidvoerders vormen. Dat taal op een grotere aandacht
vanuit Den Haag mag rekenen, valt niet los te zien van het Europese integra-
tieproces dat tot een geringere vanzelfsprekendheid van het bestaan van de
eigen taal leidt. Het parlementaire initiatief in de jaren negentig tot het op-
nemen van een taalartikel in de Grondwet lijdt weliswaar schipbreuk, maar
dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van een zekere ontwikkeling in de
visie van de overheid op de bescherming en ontwikkeling van de eigen taal.
De medio jaren negentig gerealiseerde wetgeving met betrekking tot de
goedkeuring van het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen
en de opname van een aantal artikels over het gebruik van het Nederlands en
het Fries in de Algemene Wet Bestuursrecht tonen dat aan.

Met betrekking tot het Fries als onderwerp van Nederlandse
beleidsvorming, kunnen een drietal perioden van geïntensiveerde
overheidsbemoeienis met het Fries worden onderscheiden. De eerste periode
loopt vanaf het begin van de eerste voorzichtig geformuleerde wensen voor
een betere maatschappelijke positie voor het Fries tot in de jaren vijftig van
de twintigste eeuw, waarna het vervolgens een decennium duurt voordat
nieuwe eisen inzake het Fries geformuleerd worden. Het eerste tijdvak
wordt gekenmerkt door een beginnend formuleren van eisen met betrekking
tot het Fries in, niet uitsluitend maar toch vooral, het onderwijsdomein. Het
zijn met name Friese niet-overheidsorganisaties die de actoren vormen
binnen de zich ontwikkelende Friese pleitcoalitie. Het provinciaal bestuur
van Fryslân, dat later de ‘inner circle’ van de pleitcoalitie zal vormen,
ontbreekt nog bijna geheel in de interacties ten behoeve van de Friese
taaldoelen. De in 1937 gerealiseerde eerste wetgeving krijgt eerst nadat
oorlog en bezetting tot het verleden behoren een vervolg. Dat vervolg wordt
ingeluid door een nieuwe Friese wind die aandacht vraagt voor
decentralisatie van rijksbevoegdheden en meer autonomie. Vervolgens
vragen enkele met taal samenhangende, rechtszaken en de daarop volgende,
onder de naam ‘Kneppelfreed’ bekend geworden relletjes op het Leeuwarder
Zaailand, aandacht voor de gedepriveerde positie van de Friese taal. Die
aandacht wordt niet alleen van de Rijksoverheid gevraagd, maar evenzeer
van de provinciale overheid. Pas bij de behandeling van het
‘Decentralisatierapport’ in de Statenzitting van juli 1952, nadat
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Het advies noch de parlementaire behandeling van het rapport van de Interdepartementale67

Commissie Friese Taalpolitiek leidden tot een wijziging van het in 1953 door het Kabinet
ingenomen standpunt met betrekking tot het Fries in het bestuurlijke of rechtsverkeer (Van
Dijk, 1987:41).
In 1963 komt de Boerenpartij met drie zetels de Tweede Kamer in. In 1967 verschijnt D’6668

met zeven zetels aan het Haagse Binnenhof. Daarna doen ook nog de Politieke Partij
Radicalen en DS’70 hun intrede in de Nederlandse politiek.
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‘Kneppelfreed’ de aandacht van de gehele Nederlandse pers heeft
getrokken, erkennen Provinciale Staten voor het eerst in beginsel het recht
om in Fryslân de Friese taal officieel te gebruiken. Het kabinet neemt op 9
december 1953 een standpunt in ten aanzien van allerlei aspecten van het
gebruik van de Friese taal, dat vervolgens tot de totstandkoming van de
eerste bestuursafspraak Friese taal en cultuur de officiële Haagse beleidslijn
zal vormen.  Het einde van die eerste periode kan worden gelegd bij de in67

1955 en 1956 gerealiseerde regelgeving, in wezen enkele instrumentele
besluiten zonder gevolgen voor de bestaande beleidsposities. Het volgende
decennium wordt gekenmerkt door stilte aan het Friese taalfront.

De tweede periode valt aanvang tweede helft van de ‘roerige jaren zestig’
te traceren. Landelijk nemen maar liefst vier nieuwe politieke partijen hun
intrek in de Tweede Kamer, en in Fryslân komt de FNP voor het eerst de
Statenzaal binnen.  Het is een tijd van politieke vernieuwing en culturele68

veranderingen. De welvaartsstaat wordt in de steigers gezet. Het is het begin
van een substantiële groei van zowel het overheidsapparaat als de publieke
uitgaven (Lane en Ersson, 1994:326-339). Friese actoren zien nieuwe
mogelijkheden en spreken de provincie op nieuw beleid aan. Dat initiatief
leidt tot de instelling van de Interdepartementale Commissie Friese
Taalpolitiek die de medeverantwoordelijkheid van het Rijk voor de Friese
taal en cultuur erkent. De in 1972 gevolgde parlementaire behandeling van
het betreffende rapport voert tot een wezenlijke aanpassing van de
beleidskern in het Haagse denken. Zowel de medeverantwoordelijkheid voor
de Friese taal en cultuur wordt erkend, als een actievere opstelling van de
overheid ten opzichte van de Friese taal gerealiseerd. Meest spraakmakende
onderdeel is de van het commissiestandpunt afwijkende mening van de
Tweede Kamer met betrekking tot het Fries in het lager onderwijs. En
hoewel de standpunten inzake het Fries in het bestuurlijk verkeer en
rechtsverkeer onveranderd blijven, kan van een succesvol optreden van de
Friese pleitcoalitie worden gesproken. Van Rijn en Sieben (1991:131)
spreken over een ‘effektive en brede politike mobilisaasje’, maar in mijn
ogen is er meer. Het gaat ook om het onderkennen van de mogelijkheden die
het nieuwe culturele en politieke klimaat in Nederland, onder meer
geïllustreerd met de komst van nieuwe politieke partijen, een nieuw departe-
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Bedroegen de overheidsuitgaven in 1963 nog (in miljoenen) 10.246 gulden, tien jaar later was69

dat bedrag opgelopen tot 43.271 gulden. In 1995 ging het om een bedrag van 176.718 gulden.
Het nationaal inkomen verdrievoudigde tussen 1963 en 1973 (bron: CBS).
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ment als dat van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965) en niet
in de laatste plaats groeiende overheidsmiddelen, biedt.  Naast welvaart69

krijgt ook welzijn steeds meer aandacht. De contouren van de
‘verzorgingsstaat’ beginnen zich in die tijd af te tekenen (Ellemers,
1979:432). In feite werd op het goede moment van de gelegenheid, dat wil
zeggen als er sprake is van een geopend ‘policy window’, gebruikt gemaakt.
Het is de eerste keer dat de Friese pleitcoalitie zich op velerlei front
manifesteert. De specifiek Friese organisaties laten hun stem horen en
spreken mee over het gewenste beleid, de provinciale overheid doet actief
mee, een nieuwe op de aanwezigheid van het Fries gefundeerde politieke
partij stelt expliciete taaleisen, in het parlement werken de Friese
kamerleden eendrachtig samen, en de Haagse beleidvoerders reageren
welwillend. Voor het eerst verandert er iets, in wat eerder de bijna-
beleidskern is genoemd, met betrekking tot het Fries. Die verandering
bestaat uit het door de centrale overheid in 1972 aanvaarden van
medeverantwoordelijkheid voor het bestaan van de Friese taal en cultuur.

De derde periode, waarvan de aanvang in 1975 getraceerd kan worden, en
die loopt tot 1995, het jaar waarin het Fries èn in het bestuurlijk èn in het
rechtsverkeer wettelijk geregeld wordt, onderscheidt zich van de twee vorige
tijdvakken in die zin dat het provinciaal bestuur zich tot de initiator van èn
voornaamste actor binnen de Friese pleitcoalitie ontwikkelt. Het zijn niet
langer de specifiek Friese organisaties of de overkoepelende Ried fan de
Fryske Beweging, de niet-benoemde belanghebbenden, die een leidende rol
spelen in het verwoorden van de Friese eisen, maar het is de provinciale
overheid die de initiërende en centrale rol binnen het beleidssubsysteem gaat
spelen. Het begin van het beleidsproces valt nog terug te voeren op acties
van de FOKA en een daarop volgende aan de minister van Justitie gerichte
petitie van de Ried fan de Fryske Beweging om de gelijkberechtiging van het
Fries te bewerkstelligen. Maar daarna nemen Gedeputeerde Staten het
initiatief tot de instelling van een werkgroep die zich over de positie van het
Fries in het officiële verkeer gaat buigen. Na het zogenaamde tussenrapport
van die werkgroep wordt de relatie met Den Haag geïntensivieerd met de
instelling van een commissie, waarin zowel vertegenwoordigers van de
Friese als de Haagse pleitcoalitie zitting hebben. De met de Commissie
Friese Taal begonnen interacties kenmerken zich door een sterke
betrokkenheid van stemmacht bezittende actoren die gericht zijn op het
nemen van instrumentele besluiten. In feite gaat het minder om de kern van
de wederzijdse stelsels van opvattingen, als wel om het realiseren van
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Drs. R.F.M. Lubbers is minister-president van 4 november 1982 tot 22 augustus 1994.70
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regelgeving met betrekking tot het Fries. De diepe kern van de stelsels van
opvattingen blijft ongewijzigd. In essentie is het Fries voor de Haagse
pleitcoalitie een marginaal fenomeen dat niets verandert aan de plaats van
het Nederlands. De in de Wet van 4 mei 1995 gerealiseerde taalregeling
formuleert in artikel 2:6 lid 1, een hoofdregel inzake het taalgebruik, die ook
als kern van het Nederlandse denken kan worden gezien: “Bestuursorganen
en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen gebruiken de
Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald”.

Tegelijk kan de invoering van de taalregeling in de Algemene wet be-
stuursrecht als een substantiële wijziging in het denken over de plaats van
het Nederlands en het Fries in het officiële verkeer worden gezien. De
eerdere vanzelfsprekendheid die geen wetgeving nodig maakte, heeft plaats
gemaakt voor een wettelijke regeling die aangeeft waar en wie het
Nederlands of het Fries gebruikt of kan gebruiken. Die verandering kan
enerzijds verklaard worden met behulp van de aanhoudende interactie vanuit
Fryslân, gericht op een regeling van het gebruik van het Fries. En anderzijds
met de invloed van het Europese integratieproces dat ook het denken over de
toekomst van het Nederlands op gang heeft gebracht. Het parlementaire
initiatief tot het opnemen van een taalartikel in de Nederlandse Grondwet
wordt beargumenteerd met het wijzen op de Europese ontwikkelingen. Het
Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen zorgt voor een tot
dan in de Haagse interacties ontbrekend Europees kader voor onder meer het
Fries.

5.2.5 Twee actuele onderwerpen van beleidsvorming

5.2.5.1 De realisatie van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur

Op 4 november 1982 wordt het eerste kabinet-Lubbers beëdigd.  Van de70

nieuwe premier die vervolgens twaalf jaren als eerste minister zijn naam aan
drie opeenvolgende kabinetten verbindt, is opgemerkt dat hij keer op keer
tegengestelde belangen weet te verzoenen. “Politieke patstellingen die in de
jaren zeventig nog onwrikbaar lijken, worden onder Lubbers geslecht”
(Herweijer en Koppenjan, 1995:50). Dezelfde auteurs spreken over “de
tomeloze dadendrang van de kabinetten-Lubbers I, II en III” en “eigentijdse
instrumenten als heffingen, convenanten en zelfregulering” (Herweijer en
Koppenjan, 1995:52). Het convenant is één van de eigentijdse instrumenten,
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Een convenant kan in de eerste plaats worden gezien als een instrument van communicatieve71

sturing, dat zich in de jaren tachtig in een grote populariteit mag verheugen. Andere termen
voor convenanten zijn: beleidsafspraken, herenakkoorden, gemeenschappelijke intentiever-
klaringen, inspanningsverplichtingen, bestuursovereenkomsten en gentlemen’s agreements.
Convenanten zijn gebaseerd op de overeenstemming tussen de ondertekenaars. Juridisch
gezien gaat het om een schimmige rechtsfiguur waarvan de in de overeenkomst neergelegde
afspraken zelden rechtens kunnen worden afgedwongen. In feite worden de ondertekende
partijen alleen moreel gebonden (Pröpper en Herweijer, 1992:94-97).
Mr. H.W. van Doorn is van 11 mei 1973 tot 19 december 1977 minister van Cultuur,72

Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet-Den Uyl.
Ambtelijk overleg tussen de provincie Fryslân en het Departement van Algemene Zaken op73

21 juni 1985.
Gedeputeerde Staten sturen de brief aan de minister-president in afschrift aan de minister van74

Binnenlandse Zaken.
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dat over de meest uiteenlopende onderwerpen en allerlei varianten in wijze
van behandeling en naar inhoud toepassing vindt (Hennekens, 1986:87).71

Als de standpunten van respectievelijk de Friese en ‘Haagse’ pleitcoalitie
met betrekking tot het gebruik van de Friese taal tot een patstelling hebben
geleid, onderkent het Friese provinciaal bestuur de mogelijkheden die het
nieuwe beleidsinstrument, een convenant met de regering, kan bieden. In de
vergadering van het College van Gedeputeerden van 25 juni 1985 worden de
feiten op een rijtje gezet. Een regeling van het Fries in het officiële verkeer
is verder weg dan ooit tevoren. Het Permanent Overlegorgaan Friese
Zaken, ingesteld ten tijde van het ministerschap van H.W. van Doorn, werkt
niet meer.  De positie van het Fries in het voortgezet onderwijs komt geen72

stap verder. De onderwijsverzorgingsstructuur ten behoeve van het Fries is
onvoldoende. In de Mediawet-voorstellen wordt de gedachte aan provinciale
televisie afgewezen. Het Friese beroepstoneelgezelschap Tryater maakt
sinds de eerste januari 1985 deel van het Nederlandse toneelbestel uit, maar
is gedwongen om in plaats van honderd procent-contracten met
75%-contracten te werken. De rijksbijdrage voor de Friese taal en cultuur
blijft mager. De opsomming maakt duidelijk dat politiek overleg met Den
Haag wenselijk is. Het doel van een dergelijk overleg moet het realiseren
van een bestuursovereenkomst zijn. Die doelstelling is op ambtelijk niveau
reeds met het Ministerie van Algemene Zaken voorbesproken.  De brief die73

Gedeputeerden op 15 juli 1985 aan de minister-president sturen, komt dan
ook niet geheel onverwacht. Gedeputeerden laten weten het noodzakelijk te
vinden:74

“dat er blijvend sprake is van een consensus over de positie van de Friese taal en

cultuur. Het bereiken van redelijke en evenwichtige taalverhoudingen in Friesland

is daarbij een klemmende noodzaak. Meer dan tevoren is herijking van de

consensus uit 1970 geboden. Ons college zou het ten zeerste op prijs stellen met u
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Pieter Sjoerds Gerbrandy werd op 13 april 1885 te Goënga geboren. Hij overleed op 775

september 1961 te Den Haag. Als lid van de Tweede Kamer hield Gerbrandy op 4 december
1951 een pleidooi voor het wettelijk mogelijk maken van het afleggen van de eed in het Fries
(Bruijn, 1985:159)
Friesch Dagblad, 8 mei 198576

Minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Lubbers I is mr. J.G. Rietkerk. Rietkerk die77

in 1967 lid van de Tweede Kamer werd, vervult het ministerschap tot zijn onverwachte
overlijden op 20 februari 1986. Na zijn overlijden neemt de minister van Justitie mr. F.
Korthals Altes het ministerschap van Binnenlandse Zaken kort waar. Dr. R.W. de Korte is
vervolgens minister van Binnenlandse Zaken van 12 maart 1986 tot 14 juli 1987, de dag
waarop het kabinet-Lubbers I plaats maakt voor het kabinet-Lubbers II. 
Brief van 11 september 1985 van de minister-president aan het College van Gedeputeerde78

Staten van Fryslân.
Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen van 18 april 1985. Minister van79

Onderwijs en Wetenschappen in zowel het kabinet Lubbers I, als kabinet Lubbers II is drs.
W.J. Deetman. Deetman wordt op 16 september 1989, als het kabinet-Lubbers II reeds
demissionair is, vervangen door ir. G.J.M. Braks.
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te overleggen over de vraag hoe een noodzakelijke fundamentele consensus kan

worden bereikt en welke consequenties deze consensus voor verschillende

beleidsterreinen heeft. Deze consensus zou naar ons oordeel zijn neerslag moeten

krijgen in een convenant tussen rijk en provincie Friesland.”

In het schrijven wordt aangesloten bij de woorden die de minister-president
op 7 mei 1985 heeft uitgesproken bij de op die dag in Den Haag gehouden
herdenking naar aanleiding van de honderdste geboortedag van de Friese
staatsman Pieter Sjoerds Gerbrandy.  Minister-president Lubbers spreekt75

bij die gelegenheid over het signaal dat van Gerbrandy’s gebruik van de
Friese taal aan het kabinet uitgaat, om zich in de discussie over de
financiering van de tweetaligheid in Fryslân ruimhartig op te stellen.76

De minister-president beantwoordt het provinciale schrijven met de mede-
deling dat de minister van Binnenlandse Zaken eraan hecht om eerst zelf
met de provincie te spreken.  Maar, zo voegt hij eraan toe: “Mij toch wel77

aangesproken voelend door uw verwijzing naar mijn toespraak tijdens de
recente Gerbrandy-herdenking heb ik wel gevraagd met name ten principale
op de mogelijkheid van een convenant te willen ingaan. Mijns inziens kan
een toenadering op dat punt ook de vastgelopen discussie in de Commissie
Friese Taal doorbreken.”78

Niet lang daarvoor heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen het
Friese provinciaal bestuur een brief toe laten komen die handelt over een
onderwerp dat de uiteindelijke realisatie van de bestuursovereenkomst nog
lelijk zal ophouden.  Dat schrijven vraagt met het oog op de positie van de79

Fryske Akademy de mening van het provinciebestuur over de door de
minister uitgebrachte notitie over “De positie van de para-universitaire
instituten in het onderzoeksysteem.” In de vergadering van de
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Vergadering van de Statencommissie Cultuur en Onderwijs op 2 oktober 1985 80

Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 mei 1984 aan het bestuur van81

de Fryske Akademy.
Brief van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 oktober 1985 aan de minister van Onderwijs82

en Wetenschappen. In een schrijven van 2 oktober 1985 van acht Friese studenten- en
jongerenorganisaties aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt gepleit voor het
laten bestaan van de Fryske Akademy ‘in haar huidige vorm’ (De Stiennen Man, 1985, 41, 8,
15). 
Overleg te Amersfoort op 30 september 1985.83

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, D.IJ.W. de Graaff-Nauta, die uit Fryslân afkomstig84

is, zal in het tweede kabinet-Lubbers de eerste inhoudelijk coördinerende bewindspersoon
Friese zaken op het departement van Binnenlandse Zaken worden. Mevrouw De Graaff zal
van 14 juli 1986 tot en met 22 augustus 1994 deel uitmaken van het kabinet. Ook na het ver-
trek van mevrouw De Graaff blijft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken coördinerend
bewindspersoon voor Friese zaken. Van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998 is dat mr. J.
Kohnstamm en sinds 3 augustus 1998 drs. G.M. de Vries. Zie: hoofdstuk 3, noot 51.
Notitie met betrekking tot telefonische mededeling van het kabinet van de minister-president85

van 3 oktober 1985.
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statencommissie voor Cultuur en Onderwijs wordt het standpunt van het
College van Gedeputeerden uiteen gezet.  Dat standpunt is mede gebaseerd80

op de ruim een jaar eerder met dezelfde minister overeengekomen
overeenstemming inzake de positie van de Fryske Akademy.  Toen werd81

nog vastgesteld dat de provincie Fryslân en de rijksoverheid de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Fryske
Akademy dragen. Gedeputeerden wijzen een onderbrengen van de Fryske
Akademy bij of een liëren aan een universiteit, hogeschool of koepel-
organisatie af. “De Fryske Akademy moet als zelfstandig instituut blijven
bestaan. De taak van de Fryske Akademy moet als eenheid blijven bestaan,
dat wil zeggen dat er niet aan een opsplitsing of partiële liëring kan worden
gedacht.”82

Kort nadat de minister-president de provinciale brief van 15 juli 1985
heeft beantwoord, vindt een ambtelijk overleg tussen provinciale
vertegenwoordiging en ambtenaren van Binnenlandse Zaken plaats.  De83

ambtenaren van dat departement plaatsen een kritische kanttekening bij het
aan de provincie gerichte schrijven van de minister-president, omdat deze de
minister van Binnenlandse Zaken een coördinerende rol toe lijkt te denken,
waarvan het niet aannemelijk is dat deze die op zich neemt of wenst.  Maar84

coördinerend of niet, nog geen week na het gesprek in Amersfoort laat de
vertegenwoordiger van Algemene Zaken aan de provincie weten dat de
minister-president met de minister van Binnenlandse Zaken heeft
afgesproken dat de laatste het initiatief zal nemen tot het overleg zoals dat
door Fryslân is gevraagd.  Op ambtelijk niveau lijkt Binnenlandse Zaken85

overigens nog niet overtuigd van de rol zoals die aan het departement wordt
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Antwoord van 8 augustus 1985 van de plaatsvervangend directeur bestuurszaken van het86

Ministerie van Binnenlandse Zaken, mede namens de voorzitter van de Commissie Friese
Taal, op het schrijven van 14 februari 1985, waarin de Friese leden hun werkzaamheden in de
Commissie Friese Taal opschorten. Op 31 oktober 1985 schrijven de Friese leden van de
Commissie Friese Taal terug dat zij aan hun eerdere mening vasthouden: “Wij constateren dat
de commissie aldus in een impasse is terecht gekomen van waaruit zij niet op eigen kracht in
staat is een uitweg te vinden. Wij zijn dan ook van oordeel dat politieke duidelijkheid van
Kabinet en wellicht ook de Tweede Kamer nog steeds noodzakelijk is, voordat onze
commissie op vruchtbare wijze haar verdere taak ter hand kan nemen.”
Brief van 8 november 1985 van de minister van Binnenlandse Zaken aan het Provinciaal87

Bestuur van Fryslân.
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toegedacht. Ook in het eerstvolgende ambtelijke overleg met
vertegenwoordigers van de provincie Fryslân wordt wederom gewezen op
de onzorgvuldige redactie van het schrijven van de minister-president. De
minister van Binnenlandse Zaken kan nu eenmaal niet coördinerend
optreden voor zover het om zaken gaat die niet tot zijn portefeuille behoren.
Die afwerende houding, beargumenteerd met de formeel juiste constatering
inzake de coördinerende competentie van de minister, lijkt niet los te staan
van de departementale ervaringen met de Commissie Friese Taal, waarin de
standpunten van Friese en Haagse leden onoverbrugbaar tegenover elkaar
staan. In feite voelen de departementale ambtenaren niets voor een in-
willigen van de Friese wens om eerst politieke duidelijkheid te verkrijgen
over de richting die het beleid inzake het Fries in het officiële verkeer dient
te gaan.86

Direct daarna ontvangt het Friese College van Gedeputeerden een
schrijven van Minister Rietkerk van Binnenlandse zaken.  De minister87

nodigt het Friese College van Gedeputeerde Staten uit voor een onderhoud
over de voorstellen van de Commissie Friese Taal “mede in het licht van
recente(re) ontwikkelingen binnen de provincie Friesland, waarbij ik dan in
het bijzonder het oog heb op (a) de instemming van provinciale staten met
het eindrapport van de “Wurkgroep Frysk yn it offisjele ferkear” en (b) de
vaststelling door provinciale staten van een verordening inzake het
schriftelijk gebruik van de Friese en Nederlandse taal in het bestuurlijk
verkeer in Friesland.” Is de vaststelling van het genoemde eindrapport van
belang, de vaststelling van de betreffende verordening lijkt de Haagse
gemoederen met name te raken. Het is het teken dat het de Friezen menens
is met het taalbeleid.

Dat de minister niet staat te springen bij de gedachte aan een bestuursover-
eenkomst komt duidelijk naar voren in de door hem gehanteerde
formulering: “Daarnaast zou wellicht kunnen worden gesproken over uw
wens met het kabinet te komen tot een convenant met betrekking tot de
Friese taal.”



Het beleid inzake unieke regionale talen

In de provinciale visie is de kans dat de minister van Binnenlandse Zaken die taak op zich wil88

nemen gering. Het provinciale verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken lijkt dan ook
met name bedoeld als opstapje in de richting van een coördinatie van de Friese taalpolitiek
door de minister-president/minister van algemene zaken. Wio Joustra memoreert in zijn artikel
“Lobbyen doe je zó” een voorbeeld van een geslaagde opzet van de drie noordelijke
Commissarissen van de Koningin om de minister-president de coördinatie van het
zogenaamde Langman-beleid van de ontevredenheid oproepende staatssecretaris van
economische zaken over te nemen (de Volkskrant, 2 maart 1999).
De gedachte aan een dergelijk permanent adviesorgaan is ontwikkeld door het Berie foar it89

Frysk, dat met een soortgelijke opdracht ten behoeve van de provinciale beleidsvoorbereiding
is ingesteld door het provinciaal bestuur van Fryslân.
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In de ten behoeve van het eigen gebruik voor de komende bespreking met
de minister gemaakte provinciale notitie, wordt aangegeven om in het
gesprek met de minister een viertal zaken aan de orde te stellen. In de eerste
plaats gaat het om de coördinatie van de Friese taalpolitiek. Volgens de
provincie ligt het voor de hand om die functie niet langer door de minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te doen vervullen, maar de
minister van Binnenlandse Zaken daarmee te belasten.  De provinciale88

wens daartoe wordt ingegeven door de toegenomen relevantie van enkele
andere departementen voor de Friese taal. Daarbij gaat het om Binnenlandse
Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en Justitie. Van provinciale zijde zal
nog een tweede suggestie in het overleg met de minister worden gedaan,
namelijk de instelling van een permanent adviesorgaan voor de Friese taal.
Een dergelijk orgaan zou, met als voorbeeld de Raad voor het Binnenlands
Bestuur en ressorterend onder het ministerie van Algemene Zaken, advies
moeten uitbrengen over alle wetgeving en beleidsvoorstellen met mogelijke
gevolgen voor de positie en het gebruik van de Friese taal.89

Met betrekking tot het tweede voor het provinciaal bestuur belangrijke
punt, de totstandkoming van de bestuursovereenkomst, worden acht punten
genoemd die in de overeenkomst aan de orde zullen dienen te komen. In de
eerste plaats gaat het om het formuleren van een gemeenschappelijke
consensus voor het taalbeleid. En vervolgens worden de domeinen genoemd
waarop beleid gerealiseerd moet worden: bestuurlijk verkeer, rechtsverkeer,
media, onderwijs en cultuur. De overeenkomst zal moeten worden besloten
met een financiële paragraaf en opmerkingen over de bewaking van de
gemaakte afspraken.
Het derde punt in het overleg betreft het Fries in het bestuurlijk verkeer.
Daarbij gaat het met name om een explicitering van de gerezen verschillen
tussen de Friese en de Haagse leden van de Commissie Friese Taal en de
daarmee samenhangende oplossingsvarianten.
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De aan het overleg op 9 december 1985 deelnemende Friese delegatie bestaat uit de90

Commissaris der Koningin H. Wiegel en cultuur- en onderwijsgedeputeerde drs. J. Mulder,
alsmede een tweetal ambtenaren.
3.1 “Is een document of een gedeelte van een document, vervaardigd door een bestuursorgaan,91

uitsluitend in de Friese taal gesteld, dan verstrekken gedeputeerde staten op verzoek in de
navolgende gevallen kosteloos een gewaarmerkte getrouwe vertaling daarvan of van een
gedeelte daarvan in de Nederlandse taal: (–) b. aan ieder natuurlijk en/of rechtspersoon die
korter dan twee jaar in Friesland woonachtig dan wel gevestigd is en die een direct belang
heeft bij dat document of bij dat gedeelte; c. aan ieder natuurlijk en/of rechtspersoon die twee
jaar of langer in Friesland woonachtig dan wel gevestigd is en die een direct belang heeft bij
dat document of bij dat gedeelte, indien dit naar het oordeel van op grond van bijzondere
omstandigheden geboden is” (zie: Provinciaal Blad van Friesland, 1985, 82).
Leeuwarder Courant, 22 februari 1986: “Als die BO er tenminste nog komt. Niemand in Den92

Haag zit er hard achteraan.”

205

Begin december 1985 vindt het voorgestelde overleg tussen minister en
een vertegenwoordiging van het Friese College van Gedeputeerden plaats.90

En anders dan de Friese delegatie denkt, is de minister van Binnenlandse
Zaken bereid om officieel de coördinatie van het beleid inzake de Friese taal
op zich te nemen. Het gaat daarbij echter niet om een inhoudelijke, maar
slechts een technische coördinatie.

De provinciale gedachte om een convenant te sluiten, stuit, anders dan op
grond van de eerder gemaakte opmerkingen van departementale zijde, niet
op bezwaren. Ambtenaren van zowel rijks- als provinciale zijde worden aan
het werk gezet om één en ander uit te werken.

Met betrekking tot de door Provinciale Staten van Fryslân vastgestelde
verordening inzake het gebruik van de Friese en de Nederlandse taal door de
bestuursorganen van de provincie Fryslân, blijkt de minister vooral moeite
te hebben met de daarin genoemde termijn van twee jaar.  De beide91

delegaties komen overeen nog eens naar de gehanteerde formuleringen te
kijken, waarbij van Friese zijde ook de financiële gevolgen in het geding
worden gebracht. De minister wil de Friese taal en cultuur bevorderen, maar
daar, in ieder geval op dit gebied, geen financiële verantwoordelijkheid voor
dragen.

De minister stelt vervolgens de voortgang in de werkzaamheden van de
Commissie Friese Taal aan de orde. Van Friese zijde wordt voorgesteld om
dat punt eerst te laten rusten om het pas weer aan de orde te stellen als de
afgesproken ambtelijke voorbereiding van het convenant aan de orde komt.

Niet lang nadat de Leeuwarder Courant nog zijn scepsis over de totstand-
koming van een bestuursovereenkomst heeft getoond, levert het overleg van
december 1985 reeds resultaat op.  Al op 14 maart 1986 kan het College92

van Gedeputeerden van Fryslân aan de minister van Binnenlandse Zaken
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De provinciale instemming met de voorgestelde tekst van de bestuursovereenkomst, houdt93

geen enthousiasme voor het bereikte in. Daarvoor draagt de tekst teveel het karakter van een
compromis. Bovendien ontbreekt een financiële regeling. Positief is in de opvatting van het
Friese College van Gedeputeerden dat de kern van het provinciale beleid inzake de Friese taal
gehonoreerd is. De Friese uitgangspunten van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging,
alsmede een gedeelde verantwoordelijkheid, zijn in de voorgestelde considerans voor de
overeenkomst terug te vinden en dat betekent dat er sprake is van consensus tussen de Rijks-
en provinciale overheid op het terrein van de Friese taal- en cultuurbeleid (Vergadering GS
van 4 maart 1986).
Fries verslag van het ambtelijk overleg op 20 maart 1986. Al eerder, op 13 november 1985,94

heeft hetzelfde ministerie in een overleg met vertegenwoordigers van de provincie en de
ministeries van resp. Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Welzijn c.a. naar het waarom
van een bestuursafspraak gevraagd. 
Provinciaal verslag van het op 27 november 1985 gehouden gesprek op het ministerie van95

Onderwijs en Wetenschappen.
Drs. N.J. Ginjaar-Maas is staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-96

Lubbers I en II.
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laten weten zich in de concept-bestuursovereenkomst te kunnen vinden.93

Het concept beperkt zich overigens dan nog tot het beleidsterrein van
Binnenlandse Zaken. Het overleg met de andere betrokken departementen
moet nog beginnen. En het lijkt erop dat met name het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen niet meteen gewonnen is voor het idee van
een bestuursovereenkomst. De indruk van de provinciale ambtenaren na
overleg met twee vertegenwoordigers van dat ministerie luidt: “Beide
hearen wienen tige negatyf en weromhâldend. Der moat mei rekkene wurde
dat hja de saak ophâlde wolle.”  Dat het ministerie die houding aanneemt is94

mogelijk ook niet los te zien van het standpunt van de provincie met
betrekking tot de toekomstige positie van de Fryske Akademy. In een
gesprek met Onderwijs en Wetenschappen-ambtenaren laat de Friese
onderwijsgedeputeerde weten de door het departement voorgestelde
constructie te wantrouwen.  Ook nadat het departement een constructie95

expliciteert waarin de Fryske Akademy haar zelfstandigheid en eenheid van
taak behoudt, twee van de voornaamste voorwaarden van provinciale zijde,
reageert de gedeputeerde sceptisch.

De inzet van het onderwijsministerie ten behoeve van het Fries in het spe-
ciaal onderwijs brengt de Friese handen evenmin op elkaar. In de beleids-
notitie van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen bij het
eindrapport van de Commissie Fries in het buitengewoon onderwijs stelt de
staatssecretaris : “Ik ben het eens met het voorstel van de commissie om de96

leerlingen in aanraking te brengen met de Friese taal en cultuur.” (–) “Het
voorstel van de commissie het Fries als voertaal verplicht te stellen neem ik
niet over. Weliswaar onderschrijf ik het uitgangspunt van de commissie, dat
de taal van waaruit het kind leeft van groot belang is en het gebruik van de
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Beleidsnotitie van 4 december 1985 van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen97

bij het Eindrapport van de Commissie Fries in het buitengewoon onderwijs.
Brief van 1 mei 1986 van het Friese College van Gedeputeerde Staten aan de staatssecretaris98

van Onderwijs en Wetenschappen.
Brief van 6 mei 1986 van de minister van Binnenlandse Zaken aan het Friese College van99

Gedeputeerden.
In een schrijven van 22 mei 1986 vraagt het Friese provinciaal bestuur de kabi-100

nets(in)formateur aandacht voor de Friese taal: “Wij verzoeken u te willen bevorderen
dat in het regeerakkoord een passage wordt opgenomen over de Friese taal en cultuur.”

Drs. C.P. van Dijk is minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Lubbers II, met een
onderbreking tussen 3 februari 1987 en 6 mei 1987, als drs. J. de Koning de portefeuille voor
zijn dan zieke collega waarneemt.

“Het jaar 1986 zal in de bestuurlijke annalen van Friesland geboekstaafd blijven als een101

jaar van beroering en van verrassing. De beroering gold vooral Commissaris van de
Koningin H. Wiegel, de verrassing had betrekking op gedeputeerde mevrouw D.Y.W.
de Graaf-Nauta”, zo schrijft A.J. Wijnsma (1987:138). De beroering had alles te maken
met de opvolging van de overleden minister Rietkerk en het uiteindelijke besluit van de
Friese Commissaris van de Koningin om de politieke leiding van het departement aan
de Schedeldoekshaven niet op zich te nemen. De verrassing bestond niet alleen uit de
keuze van de formateur voor mevrouw De Graaff-Nauta, maar niet minder uit haar
verkiezen van een staatssecretariaat boven het ministerschap (Wijnsma, 1987:138). 
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voertaal derhalve niet vrijblijvend kan zijn. Naar mijn mening echter biedt
de eigen verantwoordelijkheid van de schoolbesturen ook bij de huidige
facultatieve regeling wat dit betreft reeds voldoende waarborgen.”97

In zijn reactie op het standpunt van de staatssecretaris laat het College van
Gedeputeerden weten teleurgesteld te zijn over zowel de gevolgde
procedure als de voorgestelde tekst met betrekking tot het Fries in het
speciaal onderwijs: “Wij zijn het dan ook volstrekt oneens met de door u
voorgestelde wettelijke regeling.”98

De teleurstelling op het ‘Provinsjehûs’ is echter niet blijvend, zeker niet
als de brief van de minister van Binnenlandse Zaken binnenkomt, waarin de
laatste zijn instemming met de concept-bestuursafspraak verwoordt.  In zijn99

schrijven laat de minister weten zijn ambtgenoten van respectievelijk
Justitie, Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur verzocht te hebben na te gaan of op hun beleidsterrein een bijdrage
aan de bestuursafspraak kan worden gerealiseerd.

Ruim twee weken na het schrijven van de minister van Binnenlandse
Zaken biedt het kabinet zijn ontslag aan en begint de kabinetsformatie die op
14 juli 1986 zal leiden tot het aantreden van het kabinet-Lubbers II.  Dat100

doet de hoop op een vervullen van Friese wensen opleven, vooral als de
Friese gedeputeerde D.IJ.W. de Graaff-Nauta staatssecretaris op het
Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt.  Anders dan minister Rietkerk101

zal zij zich niet beperken tot een technische coördinatie op het terrein van de
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Inspectie van het Onderwijs, Het onderwijs in het Fries bekeken, ’s-Gravenhage, 1986.102

Gorter, D. e.a., Taal yn Fryslân, Ljouwert, 1984.
Interne provinciale notitie van 8 oktober 1986.103
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Friese taalpolitiek, ook de inhoudelijke coördinatie wordt haar
verantwoordelijkheid.

Nu op het gebied van Binnenlandse Zaken zo’n vooruitgang is geboekt,
verlegt het provinciaal bestuur zijn aandacht naar de andere voor het gebruik
van het Fries relevante domeinen. Daarbij gaat het met name om het
onderwijs en de media. Op het terrein van het onderwijs zet de provincie
zijn wensen voor het overleg met het departement nog eens op een rijtje. De
grondslag daartoe vindt het provinciaal bestuur in twee in Fryslân
uitgevoerde onderzoeken. Het eerste betreft het onderwijs in het Fries en het
tweede geeft een breed taalsociologisch inzicht in de actuele situatie van de
Friese taal.102

De provincie streeft naar het door het ministerie aannemen van de onder-
wijsbevoegdheid Fries als promotiecriterium voor leerkrachten. Bovendien
moet er een tijdelijk inhaalprogramma komen voor docenten met de onder-
wijsbevoegdheid Fries ter verbetering van de schriftelijke beheersing van
het Fries. In het basisonderwijs zou het Fries speerpunt moeten worden,
onder meer met het oog op de realisatie van extra-formatie. Ook het
onderzoek naar het leren van de Friese taal zou meer mogelijkheden dienen
te krijgen. Op het terrein van het speciaal onderwijs wordt vastgehouden aan
de al eerder door gedeputeerden voorgestelde wettelijke regeling. Voor het
voortgezet onderwijs wordt vastgehouden aan de eerder ingenomen posities.
Er dient een wettelijke regeling te komen voor het Fries in de onderbouw
van de scholen voor voortgezet onderwijs, Fries dient eindexamenvak te
worden in de schoolsoorten waar dat nog niet het geval is, het Fries dient als
voertaal gebruikt te kunnen worden en er dienen extra-leraar- en
leerlinglessen ingevoerd te worden. Voor het hoger beroepsonderwijs wordt
aangestuurd op het realiseren van additionele middelen, waarmee de
betrokken onderwijsinstellingen het Fries als vak kunnen invoeren. Voor de
Pedagogische Academies moet het verplichte vak Fries definitiever wettelijk
worden geregeld dan tot dan het geval is. Voor de volwasseneneducatie
dienen extra-geldmiddelen te komen, onder meer voor leermiddel- en
leerplanontwikkeling, evenals voor de opleiding en de her- en bijscholing
van de docenten in de basiseducatie. En gezien de beleidsontwikkeling ten
departemente verdient de positie van de Fryske Akademy uiteraard de
nodige aandacht.103

Heeft op 20 maart 1986 reeds het eerste ambtelijke overleg tussen een
vertegenwoordiging van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en
de provincie Fryslân plaatsgevonden, sindsdien is van de zijde van het
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Verslag van het ambtelijk overleg van 24 oktober 1986 tussen het ministerie van104

Binnenlandse Zaken en de provincie Fryslân.
Verslag van Friese ambtelijke zijde van 14 november 1986.105
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ministerie van Binnenlandse Zaken zonder succes geprobeerd om de
Zoetermeerse collega’s van de relevantie van een onderwijsparagraaf in de
bestuursovereenkomst te overtuigen.  Het ministerie van Binnenlandse104

Zaken neemt zijn coördinerende rol met betrekking tot de
bestuursovereenkomst ook verder serieus door het overleg met het
departement van Justitie aan te gaan.

Donderdag 13 november 1986 is een dag waarop het ambtelijk overleg
tussen Fryslân en Den Haag op volle toeren loopt.  Achtereenvolgens105

spreken de Friese ambtenaren met collega’s van de departementen van
Onderwijs en Wetenschappen, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en
van Binnenlandse Zaken. De indruk van de Friezen van het gesprek met de
onderwijsambtenaren bevestigt eerdere indrukken. De bereidheid om zich
voor een bestuursovereenkomst in te zetten is uiterst gering. En hoewel de
weg voor vervolgoverleg wordt opengehouden is het duidelijk dat de
vertegenwoordigers van minister Deetman sinds het eerdere overleg feitelijk
niets hebben ondernomen.

Op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt gespro-
ken met een vertegenwoordiging van de directie Radio, Televisie en Pers.
Reeds tweemaal eerder heeft een dergelijk bilateraal overleg
plaatsgevonden. Het standpunt van de minister is duidelijk. Zowel praktisch
als financieel wordt realisatie van de Friese televisiewensen niet reëel
geacht. De minister zal zich niet blijvend verzetten, zou een
kabinetsmeerderheid een handreiking richting Fryslân willen doen, maar er
valt van hem geen initiatief te verwachten. Dat neemt overigens niet weg dat
de betrokken ambtenaren niet bereid zijn om op zijn minst in strategische
zin met de Friezen te willen meedenken. Mogelijk zou gedacht kunnen
worden aan een aanvraag om zendtijd ex. Art. 19 van de Omroepwet. Die
weg is echter onhaalbaar omdat de Omroepwet wordt vervangen door de
Mediawet. Vervolgens worden de Friese aanvragers naar de Nederlandse
Omroepprogramma Stichting verwezen. Die zal de aanvraag waarschijnlijk
evenmin honoreren, zo is de gedachtengang, en dan staat de weg naar een
beroep op het nieuwe Commissariaat voor de Media open. Bij opnieuw een
afwijzend besluit kan een beroep op de administratieve rechter gedaan
worden, waarna de minister mogelijk tot een wijziging van de Mediawet
gebracht kan worden.

In het dezelfde dag nog gehouden overleg met ambtenaren van het
ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt de Friese delegatie af nu zo snel
mogelijk op een overleg op het hoogste bestuurlijke niveau af te stevenen.
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Vergadering statencommissie welzijnszaken van 10 december 1986.106

Minister van Justitie in zowel het kabinet-Lubbers I als het kabinet-Lubbers II is mr. F.107

Korthals Altes.
Ambtelijk overleg van 17 december 1986 tussen de provincie Fryslân en het Ministerie108

van Binnenlandse Zaken.
Het lid van de Tweede Kamer dr. Sytze Faber (1980:223) sprak al eerder, wanneer het109

gaat om het realiseren van Friese verlangens in het Haagse, over een “geploeg op
rotsachtige bodems”.

210

Gedacht wordt aan beraad onder voorzitterschap van de minister-president
dan wel de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken. De bedoeling is
duidelijk: beide vakdepartementen moeten, voor zover het om de Friese
taalpolitiek gaat, eindelijk op koers worden gebracht.

In december 1986 maakt het Friese College van Gedeputeerden in een
voor de statencommissie welzijnszaken bedoelde notitie de stand van zaken
met betrekking tot de bestuursovereenkomst op.  Die notitie maakt106

duidelijk dat naast de overeenstemming met het ministerie van Binnenlandse
Zaken over de algemene considerans voor de overeenkomst en de
bepalingen over het gebruik van het Fries in het officiële verkeer, slechts
één verder onderwerp geregeld lijkt te kunnen worden. Daarbij gaat het om
de positie van het Friestalige beroepstoneel. De met de minister van
respectievelijk Justitie en Onderwijs en Wetenschappen af te spreken
paragrafen ontbreken nog geheel.

Het standpunt van de onderwijsbestuurders wordt de volgende dag
opnieuw bevestigd in het ambtelijk overleg tussen provincie en departement.
In feite voelt de politieke en ambtelijke leiding van het departement, mede
gezien de financiële mogelijkheden van rijkszijde, niets voor een
bestuursovereenkomst met de Friezen. Die opvatting kan alleen worden
doorbroken in een bestuurlijk overleg.

Het standpunt van de minister van Onderwijs en Wetenschappen verschilt
overigens niet van dat van de minister van Justitie.  Ook Justitie voelt niets107

voor een bestuursovereenkomst.  Bovendien kan de door Binnenlandse Za-108

ken voorgestelde redactie geen juridische toetsing doorstaan. Wil er voor de
Statenverkiezingen van 18 maart 1987 nog resultaat behaald worden dan is
er snel bestuurlijk overleg nodig, zo wordt het al eerder verwoorde
standpunt herhaald. “Friesland beseft niet hoe moeilijk de
medeverantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur in Den Haag ligt en
hoe weinig deze wordt gevoeld”, zo verwoordt de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken haar moeilijke opereren.  Eigenlijk ontbreekt het in109

Den Haag, ondanks alle beschikbare informatie en het gevoerde overleg, aan
enig zicht op de intrinsieke betekenis van de Friese taal en cultuur, zo mag
geconcludeerd worden na het in de loop van februari gehouden overleg
tussen de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en Justitie en de



Het Fries in Nederland

Drs. J. Walsma is opvolger van drs. J. Mulder die per 1 september 1986 is benoemd tot110

burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Ambtelijk overleg van 6 maart 1987 tussen de provincie Fryslân en het departement van111

Algemene Zaken.
De telex van 11 mei 1987 wordt gevolgd door een schrijven met dezelfde inhoud van 27112

mei 1987. Mr. H. de Vries wijdt een bijdrage in het Friesch Dagblad (11 november
1987) aan de ontwikkelingen inzake de bestuursovereenkomst. Hij noemt de in de brief
van de staatssecretaris gedane voorstellen ‘ferbjusterjend’. Die weinig positieve
kwalificatie hangt enerzijds samen met het feit dat na de eerder bereikte
overeenstemming over de positie van het Fries in het bestuurlijk verkeer, de nieuwe tekst
zonder overleg ingrijpend van de oorspronkelijke tekst afwijkt. De Vries spreekt in dit
kader over onbehoorlijk bestuur van rijkszijde. Anderzijds heeft de scribent grote moeite
met de inhoud van de voorstellen. Hij pleit voor actie vanuit Fryslân om de
volksvertegenwoordiging te overtuigen van de noodzaak van een wettelijk kader voor
de Friese taal. Het nu voorgestelde is “folslein net akseptabel”.
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staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Dat overleg is bedoeld als
voorbereiding op het beraad in het voltallige kabinet. Na het overleg richt de
staatssecretaris zich tot haar Friese partijgenoot en gedeputeerde Walsma
met het verzoek om op een half A-viertje aan te geven waarom het Fries zo
belangrijk en bijzonder is.110

Nog iets anders komt naar voren uit de Haagse bewegingen. Afgezien van
financiële en juridische overwegingen worden de Haagse standpunten ook
ingegeven door de angst voor precedentwerking. Komen de dialecten straks
niet vragen wat de Friese taal wordt gegund?111

Als het College van Gedeputeerden op 11 mei 1987 een telex van de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken krijgt, met de mededeling: “De
ministerraad is onlangs akkoord gegaan met een voorstel mijnerzijds om tot
een bestuursafspraak te komen tussen Rijk en de provincie Friesland inzake
de Friese taal en cultuur. Ingestemd is met een tekst voor een dergelijke
afspraak, welke naast het Fries in het bestuurlijk verkeer passages bevat,
gewijd aan het Fries in het rechtsverkeer, het onderwijs en de cultuur” kan
men zich de vreugde in het Provinsjehûs voorstellen.  Die vreugde is112

echter slechts van korte duur. Nadere bestudering van de voor de
bestuursafspraak voorgestelde tekst laat zien dat er sprake is van
aanzienlijke verschillen met eerdere teksten en de door de provincie gedane
voorstellen. Zo is de considerans, waarover ruim een jaar eerder
overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken bestond,
verzwakt. Hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake het gebruik van het
Fries in het bestuurlijke verkeer. In de voorgestelde onderwijsparagraaf
worden passages met betrekking tot kwaliteitsbevorderende maatregelen in
het basisonderwijs, evenals het Fries in het voortgezet onderwijs, node
gemist. Op het terrein van het Fries in het rechtsverkeer beperkt de concept-
overeenkomst zich tot de mededeling dat de Commissie Friese taal verzocht
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Brief van 28 juli 1987 van het College van Gedeputeerden aan de staatssecretaris van113

Onderwijs en Wetenschappen. 
Brief van 7 september 1987 van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen114

aan het College van Gedeputeerden van Fryslân.
Van Haagse zijde bestaat de delegatie uit mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta die als115

voorzitter optreedt, mevrouw drs. N.J. Ginjaar-Maas en mr. drs. L.C. Brinkman. De
Friese delegatie bestaande uit zowel twee gedeputeerden, als twee ambtenaren, staat
onder leiding van Commissaris der Koningin H. Wiegel. De Haagse delegatie heeft
verder zes ambtenaren meegebracht. 
Verslag van het bestuurlijk beraad over de Friese taal en cultuur van 14 september 1987.116
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zal worden om op dat terrein een advies uit te brengen. Het ontbreken van
een mediaparagraaf maakt de Friese teleurstelling tenslotte volledig.

Kort na het teleurstellende schrijven van de staatssecretaris valt de uit-
nodiging voor een op 14 september te houden bestuurlijk overleg bij het
dagelijks bestuur van de provincie Fryslân in de bus. Maar daarvoor laat het
Friese College van Gedeputeerden aan de staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen weten haar plannen met betrekking tot het Fries in het
voortgezet onderwijs een en al vrijblijvendheid te vinden.  Die brief valt113

niet goed bij de staatssecretaris. Een week voor het te houden bestuurlijk
overleg laat zij weten van het tegendeel overtuigd te zijn.114

 Op 14 september 1987 vindt het veel besproken bestuurlijk overleg plaats
waar van Haagse zijde twee staatssecretarissen en een minister en van Friese
zijde de Commissaris der Koningin en twee gedeputeerden deelnemen.  In115

de toelichting van rijkszijde op de voorgestelde tekst van de
bestuursovereenkomst wordt duidelijk gemaakt dat de wijziging van de
considerans, waarbij het recht van burgers e.a. om zich onderling in de
Friese dan wel in de Nederlandse taal te uiten, is vervangen door de
wenselijkheid daarvan, een wetstechnische reden heeft.  Hetzelfde geldt116

voor de verandering van ‘belang’ in ‘gemotiveerd verzoek’. De
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen wijst in haar toelichting
op het onderwijsgedeelte van het ontwerp erop dat de tekst eigenlijk verder
gaat dan haar departement lief is. “Financieel en wettelijk zit Onderwijs en
Wetenschappen aan het plafond.” Bovendien laat de staatssecretaris niet na
erop te wijzen dat het Fries in de komende bezuinigingsronde gespaard
blijft. De minister van Welzijn c.a. kan eenzelfde positieve mededeling doen
met betrekking tot de rijksbijdrage Friese taal en cultuur. Bovendien maakt
hij extra-middelen voor het Friestalige beroepstoneel vrij, zodat het daar
bestaande knelpunt van de 75%-contracten kan worden opgeheven.

Van Friese zijde wordt uitgebreid van de gelegenheid gebruik gemaakt om
de eigen standpunten te verwoorden. Er wordt gepleit voor het opnemen van
de eerder overeengekomen considerans, een extra-inspanning van het Rijk is
onlosmakelijk verbonden met een reële erkenning van Fryslâns
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Dat de Fryske Akademy volgens het verslag in de optiek van de staatsssecretaris mate-117

rieel zelfstandig kan blijven, gaat voorbij aan de feitelijke subsidie-afhankelijkheid van
de betreffende organisatie. Waarschijnlijk is juist de formele zelfstandigheid van de
Fryske Akademy bedoeld.
In zijn commentaar in Frysk en Frij van 26 september 1987 kwalificeert R.S. (drs. R.118

Straatsma) de toezegging van twee formatieplaatsen ten behoeve van de pedagogische
academies als “in pleisterke op ’e Fryske wûne”. Hij vervolgt met de constatering dat
Fryslân op de principieel belangrijke punten niets in Den Haag bereikt heeft. “Al dat
gepraat oer in bestjoersoerienkomst liket oars neat as in ôfliedingsmanoeuvre om de
Fryske saken op ’e lange baan te skowen of om se yn ’e bestjoerlike sfear ôf te dwaan.
(...) de provinsje hoecht hielendal net sa happich te wêzen op in bestjoersoerienkomst,
dy’t it provinsjale belied oan bannen leit en dêr’t fan rykskant suver neat foar oer stiet.
De provinsje hat altyd al oanstriid hân om allinne of foaral op amtlik en bestjoerlik nivo
kontakten mei Den Haach te ûnderhâlden. Dy kontakten moatte der grif ek wêze, mar
dêr mei it net by bliuwe. (...) Prinsipiële saken moatte yn Den Haach yn de polityk helle
wurde, yn de Twadde en de Earste Keamer. (...) Op it mêd fan it Frysk hat de praktyk
lykwols útwiisd, dat der op it departemintale flak net folle te berikken is en dat foar
prinsipiële saken earst in politike útspraak fan de folksfertsjintwurdiging nedich is.
Allinne sa is de ferplichting fan it Frysk yn it basisûnderwiis yn ’e wet kommen en
allinne sa sil grif ek de line dy’t de Twadde Keamer yn 1972 al oanjûn hat mei it oan-
nimmen fan de moasje Vellenga, trochlutsen wurde kinne nei it fuortset ûnderwiis.
Allinne sa sil grif ek de Fryske tillevyzje noch in kâns op ynfiering hawwe. Ut Fryslân
wei sille de Twadde Keamer en de Earste Keamer mear bewurke wurde moatte.” 
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tweetaligheid, de beide Friese pedagogische academies zouden
extra-faciliteiten moeten krijgen, het Fries in het speciaal onderwijs vergt
een meer verplichtende regeling en de plannen met betrekking tot de Fryske
Akademy worden als heilloos ervaren.

In een reactie op de Friese inbreng stelt de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken de teleurstelling aan Friese zijde tegen de achtergrond
van de met de minister van Binnenlandse Zaken gevoerde correspondentie te
kunnen begrijpen. In de thans voorliggende versie gaat het echter om een
standpunt van het gehele kabinet. Inhoudelijk is er toch sprake van een grote
stap voorwaarts. De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen is
bereid de gevraagde extra-faciliteiten ten behoeve van de pedagogische
academies te verlenen. Met betrekking tot de Fryske Akademy stelt de
staatssecretaris dat deze materieel zelfstandig kan blijven, maar onder een
‘dakje’ moet om gesubsidieerd te blijven kunnen worden.  Dat laatste117

houdt ook een kwaliteitsbewaking van het werk van de Akademy in. De
gedeputeerde zegt over dat perspectief eerst met de Fryske Akademy te
willen overleggen. Aan het einde van het overleg spreekt de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken haar blijdschap uit over de voortgang die geboekt
is.118

In de op het bestuurlijk overleg volgende brief van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken laat zij Fryslâns provinciebestuur weten de totstandko-
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Brief van 12 oktober 1987 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan het119

College van Gedeputeerden van Fryslân.
De Pompeblêden, 1987, 58, 10, 171.120

Leeuwarder Courant, 17 oktober 1987. R. Straatsma mort in Frysk en Frij van 24121

oktober 1987 nog na over het feit dat de minister in zijn toespraak de verplichting van
het Fries in het basisonderwijs op het conto van zijn departement schreef, terwijl die ere
de Tweede Kamer toekomt. 
Vergadering van 2 december 1986 van de statencommissie welzijnszaken.122

TwK. 19.913, 1987-1988.123
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ming van de bestuursafspraak als een schakel in een dynamische
ontwikkeling te zien.  Dat betekent dat de overeen te komen tekst niet de119

laatste afspraak met betrekking tot het taalbeleid behoeft te zijn. In feite
wor d t  daa r mee  de  weg  inges l agen  voo r  op  t e r mi j n
vervolg-bestuursovereenkomsten Friese taal en cultuur. In hetzelfde
schrijven wordt een aantal reeds tijdens het bestuurlijk overleg ingenomen
standpunten herhaald en met betrekking tot de passage over justitie een
nieuw tekstvoorstel gedaan. Daarbij gaat het om de opdracht aan de
Commissie Friese Taal tot het maken van een inventarisatie van wetten die
het gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer belemmeren. In het
laatste geval wordt onder meer aan de Kieswet gedacht.

In de week nadat de brief van de staatssecretaris op het Provinsjehûs is
ontvangen, vindt de herdenking van vijftig jaar Fries in het onderwijs plaats.
Verschillende evenementen, zoals een internationaal wetenschappelijk con-
gres, de verschijning van een publicatie en de première van een musical
onderstrepen het belang van het Fries op school.  Bij de première van de120

musical ‘Sipelsop en sûkelade’ in de Drachtster schouwburg De Lawei geeft
de minister van Onderwijs en Wetenschappen acte de présence. Hij wordt
voor de schouwburg begroet met een spandoek, waarop de tekst “Gjin
passive eutanasy op it Frysk” valt te lezen. De minister is echter tegen de
Friese hoop in met lege handen gekomen. Voor de toekomst verwijst hij
naar de uitkomsten van de bestuursovereenkomst. Bovendien houdt hij de
Friezen voor terughoudendheid te betrachten bij hun financiële eisen, omdat
die voorlopig toch niet kunnen worden ingewilligd.121

Ondertussen wordt ook het overleg met betrekking tot de toekomstige
positie van de Fryske Akademy voortgezet. Eind 1986 heeft de Friese staten-
commissie voor welzijnszaken naar aanleiding van de nu definitievere rijks-
nota De plaats van para-universitaire instituten in het Nederlandse weten-
schapsbestel haar eerder ingenomen standpunt inzake de plaats van het
Friese wetenschappelijk instituut nog eens bevestigd.  Dezelfde nota is op122

1 oktober 1987 onderwerp van mondeling overleg in de Tweede Kamer.123

De Friezen hebben hun huiswerk gedaan: alle aan het overleg deelnemende
sprekers wijzen op de problematiek met betrekking tot de Fryske Akademy.
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Brief van 25 januari 1988 van de provincie Fryslân aan de directeur-generaal Basis- en124

Speciaal Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Provinciale ambtelijke notitie van 2 februari 1988. In een schrijven van 8 april 1988125

bevestigt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken impliciet de provinciale opvat-
tingen door voor een ondertekening van de bestuursafspraak te pleiten. De punten waar
nog geen overeenstemming over bestaat, kunnen pro memorie worden vermeld, om
vervolgens in het jaarlijkse overleg tussen provincie en Rijk aan de orde te stellen.
Schrijven van 12 februari 1988 van het College van Gedeputeerden aan de staats-126

secretaris van Binnenlandse Zaken.
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De staatssecretaris zegt vervolgens nader overleg over de aangelegenheid
toe.

Ruim een maand later vindt er een tripartite overleg met de provincie en
de Fryske Akademy plaats, waarbij van de zijde van het College van
Gedeputeerden nog eens wordt gewezen op de in Den Haag ontbrekende
affiniteit tot de Friese taal. Voor zover affiniteit vertaald kan worden in het
aangaan van financiële verplichtingen, krijgt de gedeputeerde snel gelijk. De
in de loop van het bestuurlijk overleg van 14 september 1987 gedane
toezegging door de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen met
betrekking tot het beschikbaar stellen van twee formatieplaatsen voor de
twee pedagogische academies in Fryslân, blijkt minder hard en minder ver te
gaan dan de Friese delegatie meende te mogen aannemen. In de ambtelijke
voorstellen reikt het budget minder ver dan het eerder genoemde bedrag, de
bijdrage wordt afhankelijk gemaakt van het aantal aan de lessen Fries
deelnemende studenten, de nascholing wordt buiten de constructie gehouden
en het ministerie lijkt bovendien aan slechts een tijdelijke voorziening te
denken.124

De tegenvallende ervaringen met het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen laten echter onverlet dat de Friese onderhandelaars met de staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken van mening zijn dat de onderhandelingen
zo langzamerhand tot een einde gebracht moeten worden. In een provinciale
ambtelijke notitie wordt in dit kader gesproken van “de lange foarskiednis, it
muoisume proses en it opreitsjen fan reserves oer en wer.”125

In een provinciaal schrijven aan de staatssecretaris worden de bereikte re-
sultaten op een rijtje gezet.  Zo is er ondanks Friese bezwaren126

overeenstemming over de considerans voor de bestuursovereenkomst en is
de nodige vooruitgang geboekt met betrekking tot het Fries in het bestuurlijk
verkeer. De Commissie Friese taal kan weer aan het werk. De
kwaliteitsontwikkeling van het Fries in het basisonderwijs lijkt ter hand te
kunnen worden genomen. De toneelparagraaf is geregeld en de provincie is
akkoord gegaan met de door het Rijk voorgestelde formulering met
betrekking tot het Fries in het speciaal onderwijs. Er blijven echter nog drie
onopgeloste knelpunten: de Friese televisie, de positie van de Fryske
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De Fryske Akademy herdenkt in 1988 haar vijftigjarig bestaan met tal van evenementen127

die met veel, ook met het oog op de onderhandelingen over de toekomstige plaats,
welkome extra-publiciteit gepaard gaan. 
Gedeputeerde Staten spreken over het ecarteren van het geschilpunt.128

Die opinie lijkt in strijd met het provinciaal schrijven van 12 februari 1988, gericht aan129

de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen van de Tweede Kamer. In dat
schrijven, een commentaar op het wetsontwerp “Basisvorming in het voortgezet
onderwijs en eindtermen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs”, pleiten
Gedeputeerde Staten (nogmaals) voor een verplichtend karakter van de Friese taal in de
basisvorming. Het feit dat het wetsontwerp geheel aan het bestaan van het Fries voorbij
gaat, is, zo schrijven gedeputeerden, niet in overeenstemming met de concept-bestuurs-
afspraak Friese taal.
Bilateraal overleg van 20 april 1988 tussen provincie en ministerie van Onderwijs en130

Wetenschappen. De provincie betwijfelt overigens de juistheid van de mededeling over
de opstelling van de KNAW. De provincie meent te weten dat de koepelorganisatie nog
steeds afwijzend staat tegenover een verbinding met de Fryske Akademy. Zij ziet het
volgens het in de vergadering van gedeputeerden van 17 mei 1988 besproken
commissoriaal als een kunstmatige overkoepeling. In een artikel over de vijftigjarige
Fryske Akademy in Frysk en Frij, 10 september 1988, wordt duidelijk gemaakt dat de
KNAW bereid is om de door de minister gevraagde koepelfunctie ten behoeve van de
Akademy uit te voeren, maar daarvoor de middelen zegt te ontberen, terwijl ze bovendien
bang is voor een vermenging van politieke en culturele aspecten. De Fryske Akademy
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Akademy en het Fries in het voortgezet onderwijs. Van deze drie knelpunten
zal het tweede in het verdere verloop van de procedure de meeste stof doen
opwaaien.  Voor de televisie lijkt immers overeenstemming mogelijk.127

Gedeputeerde Staten vinden zelfs dat het onderwerp Friese televisie, mede
gezien de toezegging van de minister in de Tweede Kamer om zendtijd te
verstrekken op basis van het feit dat het Fries de tweede landstaal is, als
geschilpunt ter zijde gelegd kan worden.  Met betrekking tot het Fries in128

het voortgezet onderwijs nemen de Friese bestuurders genoegen met de
constatering dat er op korte termijn geen regelgeving in lijkt te zitten.129

Daarom wordt een proefproject bepleit, zodat reeds opgedane ervaringen
niet verloren behoeven te gaan en het zicht op verdere ontwikkelingen blijft
bestaan.

Voor de Fryske Akademy wordt een aparte regeling bepleit. Ook al omdat
de Friese provinciebestuurders, evenals de Koninklijke Nederlandse Aka-
demie van Wetenschappen (KNAW), een opname van de eerste in de laatste
ongewenst achten. En hoewel de standpunten over en weer onwrikbaar vast
lijken, komt er toch enige beweging in de zaak. Tijdens een bilateraal
overleg tussen provincie en ministerie laat de laatste weten dat de KNAW,
ondanks de vrees voor de politieke gevoeligheid van het onderwerp,
“vormen van bereidheid heeft om de zelfstandigheid en eenheid van de
Fryske Akademy en de bescherming van de Friese taal en cultuur te
g a r a n d e r e n . ”  I n  e e n  d a a r1 3 0
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vreest daarentegen het gevaar om zonder een goede organisatorische inbedding in een
isolement in wetenschappelijk Nederland te geraken. 

Notitie “Hoofdlijnen verbinding Fryske Akademy met een wetenschapsorganisatie”,131

april- mei 1988.
Besluit College van Gedeputeerde Staten, vergadering 17 mei 1988.132

Commissoriaal GS-vergadering 12 juli 1988.133
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opvolgende notitie zet het ministerie zijn gedachten inzake de uitzonderings-
positie van de Fryske Akademy nog eens uiteen.  Kernpunt is de131

verbinding met de KNAW, die voor wat betreft de subsidiëring en het
daarmee samenhangende overleg de plaats van het ministerie gaat innemen.
De Fryske Akademy wordt echter geen instituut van de KNAW, maar
behoudt de status van een aparte stichting.

Het Friese College van Gedeputeerden besluit vast te houden, daarin ge-
steund door de opstelling van de Tweede Kamer, aan een aparte constructie
voor de Fryske Akademy.  Een binding met een universiteit of132

wetenschapskoepel wordt afgewezen, omdat een dergelijke constructie geen
recht zou doen aan de directe rijksverantwoordelijkheid voor de Friese taal
en cultuur. Een geregelde wetenschappelijke evaluatie van de Fryske
Akademy is overigens, in tegenstelling tot het verliezen van de directe
subsidierelatie met de rijksoverheid, voor de Friezen wel bespreekbaar.
Naast de Akademy-problematiek bestaan ook nog steeds de andere
onopgeloste knelpunten met het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Zo wil het departement de met de staatssecretaris
overeengekomen en later nog herhaalde structurele realisatie van twee
formatieplaatsen bij de Friese pedagogische academies, niet op schrift
zetten. Het Fries in de basisvorming, zowel als wettelijke regeling, als
tijdelijk project, blijft onopgelost. Voor wat betreft het Fries in het speciaal
onderwijs is het provinciaal bestuur, met tegenzin, akkoord met de
voorgestelde wetstekst.

In het volgende ambtelijke overleg tussen provincie en departement van
Onderwijs en Wetenschappen komt uiteindelijk een moeizaam compromis
tot stand, waarvan gedeputeerden vaststellen dat meer niet haalbaar is: “het
moet bij O en W heel ver weg komen.”  In de aan de133

concept-overeenkomst toegevoegde bijlage wordt duidelijk gemaakt wat op
het terrein van het onderwijs voor het Fries bereikt is. De toezegging van de
twee formatieplaatsen ten behoeve van de pedagogische academies,
inclusief het feit dat de toezegging niet aan een periode gebonden is, staat
zwart op wit. Voor een vier jaar durend project ‘Friese taal en cultuur in het
speciaal onderwijs’ wordt van rijkszijde bijna een miljoen gulden
beschikbaar gesteld. Ten aanzien van het Fries in het voortgezet onderwijs is
geen sprake van overeenstemming. De minister is niet bereid om de Friese
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Brief van 27 september 1988 van de Fryske Akademy aan leden van provinciale staten134

van Fryslân. ‘Ferkwânselje’ is volgens het door dezelfde Akademy samengestelde en
uitgegeven Wurdboek fan de Fryske taal, deel 5, Ljouwert/Leeuwarden, 1988, 199: “op
knoeierige wijze van de hand doen zonder op de waarde te letten”. 
Vergadering van 28 september 1988 van provinciale staten van Fryslân 135

De meningen over de bestuursovereenkomst liggen tussen en in de verschillende staten-136

fracties heel verschillend. De drie grootste in de Staten vertegenwoordigde partijen
kennen zowel voor- als tegenstemmers voor de bestuursovereenkomst. Van de zijde van
de twee betrokken gedeputeerden wordt het overeengekomen resultaat verdedigd met het
spreken over een “meager konvenant” , maar “mear is op dit stuit net te berikken.” De
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wensen tot verdere regelgeving en het beschikbaar stellen van faciliteiten te
honoreren. Inzake de Fryske Akademy stelt de bijlage dat de minister, op
grond van zijn verantwoordelijkheid voor een juiste structuur van de
Nederlandse wetenschapsbeoefening, de rijksmiddelen voor de Akademy zal
overdragen aan een (na overleg met Gedeputeerde Staten te bepalen)
wetenschapsinstelling: een van de universiteiten, de KNAW of NWO. “Door
de middelenoverdracht ontstaat een verbinding tussen de Fryske Akademy
en de wetenschapsinstelling. De aard van deze verbinding zal door hen in
onderling overleg worden bepaald. Zelfstandigheid en eenheid van de
Fryske Akademy kunnen daarbij gehandhaafd blijven. Deze kan de status
van aparte stichting behouden.”

In zijn voorstel aan provinciale staten om in te stemmen met het bereikte
resultaat merken gedeputeerden op dat er sprake is van vooruitgang in de
verdeling van de verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur in
vergelijking met het kabinetsstandpunt van 9 december 1953. Die
vooruitgang, en met name de concrete uitwerking van de considerans, is in
de ogen van de Friezen weliswaar onvoldoende, maar de
politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot
de taalpolitiek hebben toch een nieuwe dimensie gekregen. De
overeengekomen regeling van het Fries in het officiële verkeer wordt
‘hanteerbaar’ genoemd. De afspraken inzake het beroepstoneel en de Friese
televisie worden als positief gezien. De uitkomsten van het moeizame
overleg met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden zonder
verder commentaar weergegeven. Van de afspraak met betrekking tot de
Fryske Akademy wordt gezegd dat het om een constructie gaat waar beide
partijen mee kunnen leven.

De derde in het geding zijnde partij: de Fryske Akademy, blijkt het heel
wat moeilijker met het overeengekomene te hebben. In een brief aan de
leden van provinciale staten roept het bestuur de aangeschrevenen op om de
Fryske Akademy niet te ‘ferkwânseljen’.  En niet zonder succes, zoals ten134

tijde van de volgende statenzitting blijkt.  De staten stemmen in met de135

voorgestelde bestuursovereenkomst op één uitzondering na.  In plaats van136
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Leeuwarder Courant van 29 september 1988 schrijft over het hoog oplaaien van de
emoties over het Fries in de Statenzaal. R. Straatsma lijkt in Frysk en Frij, 19 november
1988, het magere resultaat van de bestuursovereenkomst aan de provinciale ambtenaren
te wijten. “It liket der op dat op it provinsjale nivo de amtners hieltyd mear de tsjinst
útmeitsje yn stee fan de Steaten fan Fryslân. (...) It behearskjen fan de amtnerij is ien fan
de grutste problemen fan de provinsjale polityk. It fiadukt by Winsum en de gong fan
saken mei it taalbelied hawwe dat oantoand.”

Het amendement met betrekking tot de passage over de Fryske Akademy wordt met 41137

stemmen voor en acht stemmen tegen door provinciale staten aangenomen. 
Brief van 18 oktober 1988 van de provincie Fryslân aan de staatssecretaris van138

Binnenlandse Zaken.
Ambtelijk overleg van 18 oktober 1988 tussen de provincie Fryslân en het ministerie van139

Onderwijs en Wetenschappen.
Het betreffende CDA-statenlid, P. de Jager, is van medio 1980 tot medio 1989 lid van140

het dagelijks bestuur van de Fryske Akademy.
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de voorgestelde tekst met betrekking tot de Fryske Akademy wordt besloten
slechts een ‘pro memorie’ op te nemen, zodat het perspectief op een betere
regeling blijft bestaan.137

Terstond wordt het ambtelijk overleg met het departement van Onderwijs
heropend. Al op 12 oktober wordt er een tripartite overleg georganiseerd,
waarin de provincie, het departement en de Fryske Akademy om de tafel zit-
ten. Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken wordt medegedeeld dat
provinciale staten van mening zijn dat “onderbrenging van dit voor de Friese
taal en cultuur belangrijke instituut bij de KNAW bijzonder ongewenst is,
omdat binnen het verband van de KNAW de verstrengeling van wetenschap
en taal en cultuur onvoldoende tot zijn recht kan komen. Daarnaast biedt de
reorganisatie van de KNAW, die nog geenszins in de voltooiïngsfase
verkeert, een onduidelijk toekomstperspectief voor de Fryske Akademy.”138

De provincie is verder van mening dat niet op de besluitvorming over de
nota over de para-universitaire instituten vooruit moet worden gelopen,
“waarbij naar het oordeel van provinciale staten de bijzondere positie van de
Fryske Akademy aanleiding zal moeten zijn tot het aanscherpen van de
beoogde status aparte.”

Ook het ministerie staat op het standpunt dat de besluitvorming over het
beleid inzake de para-universitaire instituten afgerond moet worden, voordat
nadere afspraken over de Fryske Akademy gemaakt kunnen worden.  Dat139

laat overigens onverlet dat er aan een oplossing van de ontstane problemen
wordt gewerkt. Zo werken ambtenaren in coöperatie met de Fryske Akademy
aan een aanvaardbare concepttekst, terwijl de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken een beroep doet op een lid van de CDA-statenfractie om een
acceptabel alternatief aan te reiken.  De laatste wijst op de mogelijkheid de140

termijn van vier jaar, die de conceptovereenkomst noemt voor het
oormerken van de voor de Akademy beschikbare middelen, te laten
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Fax van P. de Jager aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.141

Brief van 20 april 1989 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan het College142

van Gedeputeerden van Fryslân.
GS-besluit van 9 mei 1989. 143

Vergadering van 14 juni 1989 van de statencommissie voor algemene en economische144

zaken. De instemming geldt voor alle partijen, met uitzondering van de fracties van de
Frysk Nasjonale Partij en Progressyf Fryslân, alsmede het statenlid ir. F. de Wolf
(VVD). 
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vervallen. Een tweede mogelijkheid is om het rijkssubsidie in de vorm van
een bijdrage aan de provincie ter beschikking te stellen. Een variant zou
kunnen zijn het zelfstandig laten van de Fryske Akademy, het aan de
provincie beschikbaar stellen van de rijksmiddelen en het inhoudelijk
beoordelen van het Akademy-werk door de KNAW. Als laatste mogelijkheid
wijst het statenlid op een arrangement vergelijkbaar met de voor het Friese
beroepstoneel getroffen regeling.141

Geen van de aangedragen alternatieven op de eerdere tekst zal uiteindelijk
in de bestuursovereenkomst worden opgenomen. Nog net voordat het
kabinet- Lubbers II demissionair wordt, zendt de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken ‘na diepgaand beraad en breed overleg’ haar voorstel
met betrekking tot de Fryske Akademy aan het Friese College van
Gedeputeerden.  Het diepgaande beraad en brede overleg heeft142

plaatsgevonden met alle betrokkenen: Binnenlandse Zaken, Onderwijs en
Wetenschappen, de provincie Fryslân, de Fryske Akademy en de KNAW. De
bezwaren tegen de eerdere tekst lijken grotendeels weggenomen te zijn. De
aard van de relatie tussen de beide wetenschapsinstituten wordt door henzelf
bepaald, waarbij de zelfstandigheid en de eenheid van de Fryske Akademy
niet in het geding is. De eerdere termijn van vier jaar voor het oormerken
van de voor de Friese instelling bestemde gelden is vervallen, terwijl de
oormerking zelf is gehandhaafd. De KNAW zal de kwaliteit van de Friese
wetenschapsbeoefening voortaan beoordelen. Gedeputeerde Staten besluiten
akkoord te gaan met het Haagse concept.  In haar reactie noemt de Fryske143

Akademy het voorstel ‘acceptabel’. Ook de Friese statencommissie voor
algemene en economische zaken kan zich in de voorstellen vinden, zodat
niets een ondertekening van de bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur
meer in de weg staat.144

Op 4 juli 1989 wordt, ruim vier jaar na het provinciale initiatief om een
bestuursovereenkomst met het Rijk te sluiten, de eerste
bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, mede namens de ministers van respectievelijk Justitie,
Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en
de Commissaris der Koningin in Fryslân ondertekend. Op 12 juli 1989
wordt de overeenkomst in de Staatscourant gepubliceerd.
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Vergadering van 30 juni 1993 van provinciale staten van Fryslân.145

Untwerp-notysje aktualisearring fan de bestjoersôfspraak van 25 augustus 1997 door het146

Berie foar it Frysk. 
Drs. L.M.L.H.A. Hermans is Commissaris der Koningin in Fryslân van 25 april 1994 tot147

zijn benoeming tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kabinet
Kok II op 3 augustus 1998.
Brief van 26 november 1998 van Gedeputeerde Staten van Fryslân aan de minister van148

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
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De snelheid waarmee de eerste bestuursafspraak Friese taal en cultuur
wordt gerealiseerd, wordt ver overtroffen door de tweede bestuursafspraak.
De eerste provinciale ambtelijke notitie over de actualisering van de eerste
bestuursafspraak stamt van 10 augustus 1992. Reeds ruim een halfjaar later
debatteren de Friese staten over de geactualiseerde versie.  De145

ondertekening van de bestuursafspraak vindt vervolgens plaats op 8
november 1993.

De derde bestuursafspraak zal echter meer tijd vergen. De eerste aanzet tot
een actualisering van de derde bestuursafspraak Friese taal en cultuur wordt
medio 1997 gegeven.  De aanleiding is het grotendeels realiseren van de146

afspraken van 1993 en met name het in werking treden van het Europees
Handvest voor regionale of minderheidstalen (Riemersma, 1998:343). Bijna
anderhalf jaar later herhaalt zich de situatie van zomer 1986. Opnieuw kan
in Den Haag een beroep worden gedaan op een bewindspersoon met een
Friese achtergrond. Daarbij gaat het om de minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, die daarvoor het ambt van Commissaris der Koningin in
Fryslân bekleedde.  Nog iets anders is sindsdien gelijk gebleven: de147

geringe bereidheid van het onderwijsministerie om aan de Friese wensen
tegemoet te komen. Eind 1998 voelt het Friese provinciebestuur zich
gedwongen om een beroep op zijn oud-voorzitter te doen, ten einde “de
onderhandelingen uit de impasse te halen.”  “Op ambtelijk niveau is148

inmiddels een aantal keren overleg gevoerd. Dat heeft evenwel tot weinig
resultaat geleid. Ons inziens is dit met name te wijten aan het feit dat vanuit
verschillende referentiekaders wordt gedacht: ambtenaren van uw
departement gaan vooral uit van een wetgevingskader, terwijl wij de
pedagogische en didactische argumenten, het argument van culturele
ontwikkeling en maatschappelijke context zeker evenveel belang hechten.
Inmiddels is naar aanleiding van de gevoerde overleggen met uw
ambtenaren de provinciale inzet voor wat betreft het hoofdstuk onderwijs
herzien. Deze bijstelling heeft echter wederom niet geleid tot een in onze
ogen constructieve reactie van de kant van uw departement”, zo schrijft het
College van Gedeputeerden.

Maar het is niet alleen het ministerie van Onderwijs c.a. dat barrières
vormt. Zo wil de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
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Rapportage Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 1996-1998.149

Gedeputeerde dr. A.J. Mulder in de Leeuwarder Courant, 19 januari 1999.150

Regionale omroep is in die gehele periode slechts van ondergeschikte betekenis in zowel151

het omroepbestel als het omroepbeleid. Wat het laatste betreft is het illustratief dat het
recente proefschrift van De Goede (1999), de ontwikkeling van het Nederlandse
omroepbeleid tot onderwerp heeft, evenmin als de vele aspecten van de geschiedenis van
de Nederlandse omroep belichtende studie van Wijfjes e.a. (1994), geen enkele aandacht
aan de regionale omroep schenkt.
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Koninkrijksrelaties, coördinator van de Friese taalpolitiek van de
rijksoverheid, nader bezien of het naast het Handvest nodig en mogelijk is
de bestuursafspraak te vernieuwen.  Daarmee lijkt de staatssecretaris terug149

te komen op de eerder ingeslagen weg. “Een afknapper” zo laat één van de
Friese gedeputeerden weten.150

5.2.5.2 De realisatie van Friese regionale publieke televisie

Sinds begin 1994 kent Fryslân regionale publieke televisie. Op werkdagen
wordt ’s avonds om vijf voor zeven begonnen met een programma voor de
Friese kleuters: ‘Bear Boeloe’, gevolgd door het Friese journaal ‘Hjoed’ en
vervolgens, afhankelijk van de dag, een achtergrondprogramma bij het
nieuws, een sportprogramma, een gespreksprogramma of een documentaire.

Voordat de Friese televisie echter op het beeldscherm te zien was, moest
er heel wat water door de Dokkumer Ee vloeien. Het eerste pleidooi voor
Friese televisie wordt reeds in de tweede helft van de jaren vijftig gehouden
(Fryske Kultuerried, 1961, 101). En sindsdien hebben ter realisering van de
Friese televisiewens zich meerdere provinciale commissies en werkgroepen
over de vraag gebogen op welke wijze een en ander bereikt zou kunnen
worden. Op geregelde tijden verschijnen rapporten en nota’s over het
betrokken onderwerp. Het Friese provinciebestuur blijkt zich in de loop van
de jaren tot een actieve lobbyist in zowel Den Haag als Hilversum te
ontwikkelen, maar alle moeite lijkt lang tevergeefs te blijven.

Het moment waarop voor het eerst aan de realisatie van Friese regionale
televisie wordt gedacht, kan eind jaren vijftig gelegd worden, wanneer de
Nederlandse Televisie Stichting (NTS) door de programmaraden van de
regionale omroepen in Nederland wordt gewezen op het mogelijke belang
van de televisie voor de regionale omroep. Tussen 1960 en de datum van de
feitelijke realisatie liggen ruim dertig jaar. In dat tijdvak zijn allerlei
pogingen ondernomen om de regionale televisie te realiseren.  Die periode151

kan globaal in vier tijdvakken van resp. driemaal globaal tien jaar en
éénmaal twee jaar worden ingedeeld. Van 1960 tot 1970 is er sprake van een
eerste verkennen van problematiek en wensen. De Omroepwet biedt in die
periode voor het eerst een wettelijke grondslag voor de regionale radio. In



Het Fries in Nederland

De landelijke Friese televisie-uitzendingen, onder verantwoordelijkheid van de NOS152

geproduceerd door Omrop Fryslân, bestaan nog steeds. Het begin van die uitzendingen
is te vinden in het in 1973 door Omrop Fryslân en de Fryske Akademy gerealiseerde
Telebord, en het in 1977 begonnen en o.a. in de Friese gemeente Heerenveen gehouden,
landelijke multimediale Open School-experiment (Gorter, 1984,99). In de loop van 1987
gaat het Telebord, een soort electronisch tekenbord dat met behulp van radiogolven
verspreid kan worden, ongevraagd en ongemerkt over op bewegende beelden, daartoe
gedwongen door de noodzakelijke vervanging van de beschikbare apparatuur en het
beschikbaar komen van relatief goedkope video-apparatuur. De Telebord-programma’s
worden geproduceerd onder verantwoordelijkheid van de Federatie Educatieve Omroep
(Feduco) die in die dagen net onder druk komt te staan, als gevolg van de naderende
wetgeving en de komst van de concurrerende Educatieve Omroep Combinatie (Educom).
Feduco grijpt alle mogelijkheden aan om de eigen positie te versterken. In dat licht
entameert de Feduco een proef met Friestalige educatieve televisie-uitzendingen. Die
proef vindt, met financiële steun van de Provincie Fryslân, op 6 (Feint fan twa masters),
13 (Frysk op skoalle), 20 (Makke yn Fryslân) en 27 september 1987 (Moai sûnder
wjergea) plaats en geeft, als duidelijk wordt dat in Fryslân 200.000 kijkers de
uitzendingen gevolgd hebben, aanleiding om de tot dan voor de Telebord-programma’s
beschikbare uren te vervangen door twintig uren televisie per 1 oktober 1988. (In feite
gaat het om tien uren televisie, plus tien uren herhaling). De Feduco probeert vervolgens
in haar aanvraag om zendtijd Friestalige televisie-uren te claimen, maar die poging
strandt mede door het voor de Feduco naderende einde. Wanneer de landelijke Fries-
talige televisie-zendtijd er komt, zijn de taken van de Feduco al door de NOS
overgenomen (Hemminga, 1997b:273).
Van 1945 tot 1991 is de Fryske Kultuerried (sinds 1972 Fryske Kultuerried-Culturele153

Raad van Friesland) het orgaan waarbinnen allerlei particulieren en organisaties op het
terrein van de cultuur in Fryslân samenwerken. De samenwerking is gericht op het
coördineren van culturele activiteiten en ontwikkelingen, het uitvoeren van
gemeenschappelijke activiteiten en het adviseren van zowel de gemeentelijke als de
provinciale overheid op het terrein van de cultuur in Fryslân.

223

de volgende tien jaar lijkt Friese televisie dichterbij te komen, als de eerste
landelijke Friese televisie-uitzendingen worden gerealiseerd in het kader van
‘Telebord’ en het ‘Open School’-experiment.  In 1980 begint een152

decennium waarin met name het Provinciaal Bestuur van Fryslân op
verschillende manieren actief is om regionale televisie in Fryslân te
realiseren. De laatste jaren van de beschreven periode staan in het teken van
de realisatie van de regionale televisie door de inmiddels zelfstandig
geworden Stichting Omrop Fryslân (OF).

In de in 1961 door de Fryske Kultuerried (1961:101) aan het Provinciaal
Bestuur van Fryslân uitgebrachte nota ‘Kultureel Perspektyf’ wordt gepleit
voor een eerste aanzet tot regionale televisie, dat wil zeggen “door de NTS
te verzorgen twintig wekelijkse minuten met aandacht voor de regionale
gebeurtenissen die te weinig betekenis hebben om in het dagelijkse
‘Journaal’ een plaats te vinden, maar toch voldoende interessante kanten
hebben om aan het gehele televisiepubliek vertoond te worden.”  Die wens153

zal in zekere zin al redelijk snel door de NTS worden ingevuld, als op 7
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De slogan “Wij hebben haast. Wij vragen prioriteit” zou op 12 maart 1971 het motto154

zijn, waaronder de Ried fan de Fryske Beweging een bijeenkomst in de Provinciale
Bibliotheek te Leeuwarden organiseert, waar onder meer Jan Bearn Singelsma en
Laurens ten Cate, beiden voorstander van een omroep ex art. 47B Omroepwet en Piter
Wijbenga, voorstander van een omroep ex art. 47A Omroepwet, spreken (De Stiennen
Man, XXVI, 3, 1971, 4-10).
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januari 1965 het, nog steeds bestaande, programma ‘Van gewest tot gewest’
de ether in gaat.

In 1964 brengt de Fryske Kultuerried het rapport ‘Regionale televisy’ uit.
Dat rapport verwoordt de provinciale ambitie om een onafhankelijke
regionale televisie-omroep te realiseren. In de nota wordt met instemming
verwezen naar het een jaar eerder uitgekomen advies van de door de
minister in 1961 ingestelde ‘Adviescommissie inzake de radio- en
televisiewetgeving’. Die commissie is van oordeel “dat het instituut der
regionale uitzendingen gehandhaafd en zelfs uitgebreid dient worden tot de
televisie, ten einde de geestelijke, maatschappelijke en culturele stromingen
in het gebied waarvoor zij bestemd zijn, te bevorderen en tot uiting te
brengen in de radio en de televisie” (Fryske Kultuerried, 1964, 12). Het
advies van de ministeriële adviescommissie belandt, evenals het rapport van
de Fryske Kultuerried, bij het uitblijven van landelijke regelgeving in de la.
De provincie stelt in 1965 wel een provinciale televisiecommissie in, maar
die institutionalisering van de aandacht zal geen merkbaar resultaat
opleveren. Een door de FNP tijdens de Statenvergadering van 13 december
1966 ingediende motie, waarin Gedeputeerde Staten gevraagd wordt om
zich bij het Rijk en anderen instanties, voor Friese radio en televisie, in te
zetten, wordt met drie stemmen voor, verworpen. 

Op 25 november 1970 vindt in Leeuwarden op initiatief van de Fryske
Kultuerried, de gemeente Leeuwarden en het Friese provinciebestuur, een
symposium over regionale radio en televisie plaats. Het in 1969 in werking
treden van de Omroepwet lijkt niet vreemd aan de organisatie van het
symposium te zijn. Op de bijeenkomst houdt cultuurgedeputeerde P. van der
Mark een krachtig pleidooi voor het snel realiseren van regionale televisie.
“Onze taal, onze cultuur, moet kunnen functioneren in het moderne
cultuurpatroon. Daarbij kunnen op straffe van ondergang de moderne
communicatiemiddelen niet gemist worden. Wij hebben haast! Wij vragen
prioriteit!” (Fryske Kultuerried, 1970:7).  Mr. T.J. Kingma, loco-secretaris154

van de gemeente Leeuwarden en later griffier van de Friese Staten, gaat
onder meer in op de Friese keuze voor artikel 47A van de Omroepwet:
regionale omroep onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Omroep
Stichting (NOS). Kingma zegt dat die keuze van een zo op zijn eigenheid
gesteld Fryslân mogelijk wat vreemd aandoet, maar de voor televisie
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Gedeputeerde P. van der Mark gaat een half jaar na het Leeuwarder symposium in een155

bijdrage in het tijdschrift De Strikel (1971, 14, 3, 3) nog eens op zijn keuze voor een
regionale omroepvoorziening ex art. 47A Omroepwet in. Hij wijst erop dat de toepassing
van art. 47B een AMvB vraagt, waarvan het geenszins duidelijk is hoe dat zal luiden.
Wie gaat een dergelijke omroepvoorziening betalen? In het volgende nummer van
hetzelfde maandblad schrijft de Friese gedeputeerde nog eens over hetzelfde onderwerp
(De Strikel,1971, 14, 4, 3-4). Van der Mark schrijft dat “Yn it forbân fan de NOS leit it
allegearre folle nofliker (as by 47B) it seit himsels dat hjirre ek biswieren lizze. En dan
tinke wy earst oan de gearstalling fan it bistjûr. Dêryn wurdt mar in bytsje rekken hâlden
mei in regionale fortsjinwurdiging. It is winliken it âlde liet. De sintrale organen meitsje
út wa’t kompetint binne om bistjûrslid to wêzen. En it liket nuver mar dan komt de regio
net sa gau oan bar. Wy kinne net better en net foardeliger en net hurder as dat nou troch
ús allegearre sterke presje útoefene wurdt likegoed op it bistjûr fan de NOS, as op ús
regear. Der soe aksje foar komme moatte. By de omroporganisaesjes, mar ek by alle
politike partijen. Hwant forjit it net: by einsluten is it in politike saek.”
Leeuwarder Courant, 5 december 1970.156

In de uitgave van het Frysk Nasionael Boun en het Frysk Selskip 1844: De Stiennen157

Man, XXVI, 15, 1970, 3, noemt W.Y. (drs. R. Straatsma) het initiatief tot RTF “in
politike stunt fan in groepke FNP’ers.” Ook de Friese staf van de Regionale Omroep
Noord en Oost (RONO) is ongelukkig met het RTF-initiatief, zoals naar voren komt in
uitspraken van een lid van die staf, Heinze Bakker, in het Friesch Dagblad van 16
januari 1971. 
Dr. M.A.M. Klompé is minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de158

kabinetten-Zijlstra (1966-1967) en De Jong (1967-1971). Daarvoor was zij minister van
Maatschappelijk Werk in de kabinetten Drees III (1956-1958), Beel II (1958-1959) en
De Quay (1959-1963).
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benodigde kennis, ervaring en geld pleiten alle voor toepasssing van artikel
47A van de Omroepwet (Fryske Kultuerried, 1970, 14).155

Niet een ieder is het met de keuze voor 47A eens. Laurens ten Cate, één
van de hoofdredacteuren van de Leeuwarder Courant, schrijft: “eerst
moeten wij het eens worden over de mate van vanzelfsprekendheid,
waarmee de NOS die regionale omroepen inpikt. Volgens mij berust die
vanzelfsprekendheid op niets.”  En hij vervolgt: “Binnen de NOS gebeurt156

van allerlei, omdat de omroepen dat willen of niet willen.” Ook in de
kringen van de Frysk Nasjonale Partij (FNP) wordt een vraagteken bij de
keuze voor 47A gezet. Die kringen nemen het initiatief tot de oprichting van
de vereniging Radio Televisy Fryslân (RTF).  De directe aanleiding157

daartoe vormen de uitspraken van minister Klompé om de grote steden in
het westen van het land voorrang te geven bij de ontwikkeling van de
regionale omroep (Singelsma, 1970, 146).  De RTF wil in ieder geval geen158

47A-voorziening en stelt zich, gebruikmakend van de mogelijkheden van de
nieuwe Omroepwet, het verwerven van in eerste instantie 15.000 leden ten
doel om daarmee als adspirant-zendgemachtigde het Hilversumse bestel te
kunnen binnentreden. Zover komt het echter niet. Nadat het eerst een lange
tijd stil blijft, brengt de RTF een beleidsnota ‘Baes op eigen buis?’ (1972)
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Mededeling RTF-initiator J.B. Singelsma, d.d. 7 december 1995.159

TwK. 1969-1970, 10728, 2, 29160

TwK. 1969-1970, 10728, 2, 34161

TwK. 1969-1970, 10728, 2, 38162

TwK. 1969-1970, 10728, 2, 15163

TwK. 1974-1975, 13353.164

De CRM-minister herhaalde zijn opvattingen bij een bezoek aan Leeuwarden: “Jullie165

moeten hier uitmaken welke voorzieningen jullie hier willen hebben” (Leeuwarder
Courant, 10 mei 1976). In dezelfde nota over het massamedia-beleid laat de minister
weten dat “een splitsing van de RONO in een aantal kleinere eenheden in beginsel een
goede zaak is.” 
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uit, om vervolgens een roemloos einde te beleven als de penningmeester er
met de kas vandoor gaat.159

In het kader van de werkzaamheden van de hiervoor genoemde, in 1969
ingestelde, Interdepartementale Commissie Friese taalpolitiek wordt van
Friese zijde op de noodzaak van een Friese regionale omroep gewezen. De
provincie laat in haar memorandum ‘Friesland cultureel bezien’ weten dat
het voor wat de TV betreft, het wachten is op de mogelijkheid van regionale
tv-uitzendingen.  Met onder meer de Fryske Kultuerried pleit de provincie160

voor een regionale omroep, “die wij als een noodzakelijk complement zien
op de landelijke omroep.”  De televisie komt in dat verband overigens niet161

expliciet aan de orde. Dat gebeurt wel in het memorandum van de Ried fan
de Fryske Beweging: “Friesland dient zo spoedig mogelijk te kunnen
beschikken over een eigen radio- en t.v.-programma.”  De162

Interdepartementale Commissie laat de kwestie overigens voor wat ze is:
“Het vraagstuk van de regionale omroep in Friesland kan niet afzonderlijk
worden beoordeeld; het maakt deel uit van de landelijke problematiek
inzake de regionale omroepen.”163

Die landelijke problematiek wordt in financiële zin vervolgens snel
geregionaliseerd. Dat gebeurt in de Nota over het massamediabeleid die
CRM- minister H.W. van Doorn in 1975 uit brengt.  In die nota wordt de164

regionale omroep gekwalificeerd als een welzijnsvoorziening die door de
lagere overheden gefinancierd dient te worden. “Het is zinvol de regio te
confronteren met de offers die nodig zijn voor behoud van de eigen
levensstijl en bevordering van de samenlevingsopbouw. Daarbij dient het
nut van een regionale omroep te worden afgewogen tegenover andere
prioriteiten in de welzijnssector,” zo schrijft de minister.165

De beurs van de provincies kan echter vooreerst gesloten blijven. Bij de
wijziging van de Omroepwet in 1978 wordt bepaald dat bij wijze van uit-
zondering de minister kan bepalen dat de regionale omroepen geheel of ge-
deeltelijk uit de omroepmiddelen gefinancierd kunnen worden. Minister Van
Doorn is de bewindsman die een eerste aanzet tot de uitbreiding van de



Het Fries in Nederland

De uitbreiding van de regionale omroep wordt onder minister Van Doorn een feit met166

het verlenen van, eerst tijdelijke, zendmachtigingen aan de Stichting Amsterdamse
Draadloze Omroep en de Stichting Regionale Omroep Brabant. De nieuwe omroepen
komen op respectievelijk 5 januari 1976 en 1 september 1976 in de lucht (De Vos,
1989:15). Op 1 mei 1978 volgt de splitsing van de RONO in drie nieuwe regionale
omroepen: Radio Fryslân (Fryslân), Radio Noord (Drenthe en Groningen) en Radio
Oost (Gelderland en Overijssel). M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen is minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet-Van Agt I, 19 december
1977-11 september 1981. In de kabinetten-Van Agt II en III (11 september 1981-4
november 1982) is zij minister van Volksgezondheid en  Milieuhygiène.
De financiering van de regionale omroep is geregeld in art. 107 Mediawet: Regionale167

omroepinstellingen die zendtijd hebben verkregen, krijgen een vergoeding van de
provincie die gelijk is aan het totaal van hun uitgaven die rechtstreeks met hun
omroepactiviteiten verband houden, voor zover die kosten door het provinciale bestuur
zijn goedgekeurd en voor zover zij niet op andere wijze zijn gedekt. Artikel 107a zegt:
Het Commissariaat voor de Media kan op verzoek van het provinciaal bestuur een
vergoeding geven aan een provincie, indien in die provincie de opbrengst van de
provinciale radio-opslag niet voldoende blijkt voor de dekking van de kosten die
rechtstreeks verband houden met het functioneren van één regionale omroepinstelling
ten behoeve van haar radioprogramma. Daaronder wordt begrepen een eenmalige
vergoeding van de kosten die verband houden met de noodzakelijke infrastructuur voor
één regionale omroepinstelling.

Mr.drs. L.C. Brinkman is minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in de kabinet-
ten-Lubbers I en II (4 november 1982-7 november 1989).
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regionale omroep geeft, terwijl zijn opvolgster als minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk, M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, voor
een landelijke dekking met regionale omroepen kiest.  Zij is het ook die in166

haar beleidsbrief in het jaar daarop de medeverantwoordelijkheid van de
rijksoverheid voor de regionale omroep erkent. De Tweede Kamer
ontwikkelt echter uit vrees voor de bedreiging van de journalistieke
afhankelijkheid van de regionale omroepen en vanuit de wens om naast een
mogelijke decentrale financiering met name het omroepaspect van de
regionale omroepen overeind te houden, het compromis voor een
provinciale opslag op de omroepbijdrage (De Vos, 1989:14). Uiteindelijk
zouden de regionale omroepen onder WVC- minister L.C. Brinkman een
definitief financieringssysteem krijgen.167

In 1980 nemen Provinciale Staten van Fryslân in de loop van hun jaarlijkse
algemene beschouwingen een motie aan die uitspreekt dat Fryslân recht
heeft op televisieprogramma’s in het Fries, ervan uitgaande dat een

“kulturele ienheid mei in eigen taal rjocht hat op radio- en televyzjestjoertiid yn

dy taal; it yn dizze tiid foar in minderheidstaal as it Frysk needsaaklik is om oer

eigen radio en televyzjestjoertiid te beskikken om de konfrontaasje mei in mear-

derheidstaal folhâlde te kinnen en rekken hâldend mei it feit dat jildmiddels

beskikber binne sjoen nei de foarnommen útwreiding fan de stjoertiid.”
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Mevrouw Krol staat als Mejuffrouw ir. G. Benedictus vermeld als één van de 32 leden168

tellende ‘Studiecommissie voor Regionale Televisie’, die aan de basis van het hiervoor
reeds genoemde en in 1964 uitgebrachte rapport ‘Regionale Televisy’ heeft gestaan. 
De Stichting Omrop Fryslân wordt op 1 januari 1988 opgericht, daarvoor is Radio169

Fryslân organisatorisch een onderdeel van de NOS.
Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 21 januari 1983.170

De Omroepwet zal uiteindelijk worden vervangen door de Mediawet (Stbl.,1987, 249).171

De contouren voor de nieuwe wet worden op 29 augustus 1983 zichtbaar, wanneer
minister Brinkman de Medianota (TwK. 1982-1983, 18.035) naar buiten brengt. De
Medianota maakt duidelijk dat de minister voor één regionale omroep per provincie
opteert. 
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Die laatste verwijzing slaat op de landelijke plannen tot uitbreiding van de
zendmogelijkheden, zoals die in de jaren daarna verwezenlijkt worden met
de komst van middagtelevisie (1984) en de realisering van Nederland 3
(1988). De indienster van de motie, FNP-fractievoorzitter mevrouw Ir. G.
Krol-Benedictus, wijst in haar toelichting op de situatie in Wales, waar de
taalminderheid er ondertussen wel in geslaagd is om televisie in de eigen
taal te realiseren.168

De motie levert op de korte termijn overigens geen Friestalige televisie-
zendtijd op en dat is voor de Friese Staten reden om het jaar daarop opnieuw
een motie te aanvaarden, waarbij het Provinciaal Bestuur wordt uitgenodigd
om onderzoek en voorbereidend werk te doen om tot Friese televisie-uitzen-
dingen te komen. Een randvoorwaarde voor een eventueel realiseren is het
in acht nemen van de mogelijke relatie met de bestaande Friese regionale
omroep.  Bovendien wordt het Europees Fonds voor de regionale169

ontwikkeling als mogelijke financieringsbron genoemd. Gedeputeerde
Staten nemen daarop het besluit om zijn adviseur op het terrein van culturele
aangelegenheden, de Fryske Kultuerried, te vragen om het terrein te
verkennen. Het resultaat van die adviesaanvraag is het in 1982 uitgekomen
rapport ‘Fan fierôf nei tichteby’ dat constateert dat het (partij-)politieke- en
omroeppolitieke beeld er voor degenen die regionale televisie nastreven niet
goed uitziet. De Fryske Kultuerried geeft het advies om alle energie te
steken in het overtuigen van de relevante landelijke organen van het belang
van regionale televisie voor Fryslân (Fryske Kultuerried, 1982, 10).

Het Friese College van Gedeputeerden volgt die raad op door een brief te
schrijven aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, waarin
gepleit wordt voor het mogelijk maken van een experiment met Friese tele-
visie.  De Friese gedeputeerden weten natuurlijk ook dat de minister op dat170

moment de eerste voorbereidingen doet ter vervanging van de
Omroepwet.  De Vaste Kamercommissie voor Welzijn en Cultuur worden171

deelgenoot gemaakt van de Friese argumenten voor regionale televisie,
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Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 24 mei 1983.172

Op een in Leeuwarden gehouden VPRO-themadag, 8 maart 1986, verwoordt oud-NOS-173

bestuurder drs. M. Dijkstra zijn opvatting met betrekking tot de realiseringskansen voor
Friese televisie. Volgens hem valt de Friese televisie niet te verwerkelijken via landelijke
televisieorganisaties. “U zult het heel gewoon zelf moeten doen. ‘Oanhâlde as storein’,
de politiek bewerken, niet met jammerklachten, maar met argumentatie” (Friesch
Dagblad, 10 maart 1986).
Bij de behandeling van de Mediawet in de Tweede Kamer dient het Kamerlid Lankhorst174

(GroenLinks), evenals de Kamerleden Beinema (CDA) en Keja (VVD), een amendement
in, waarin gevraagd wordt om het voorgestelde verbod op provinciale televisie op te
heffen. Bij de stemming op 17 september 1986 wordt het amendement Lankhorst in
weerwil van de door de minister ingebrachte (financiële en technische) bezwaren door
de Kamer, met de stemmen van GPV en SGP tegen, aangenomen. Het amendement
Beinema/Keja is daarmee vervallen. De minister gebruikt in zijn redenering tegen
provinciale televisie onder meer het argument van de onvoldoende beschikbare
frequenties. Voor wat Fryslân betreft heeft het College van gedeputeerden bij schrijven
van 21 januari 1986 de Vaste Kamercommissie voor Welzijn en Cultuur er nog op
gewezen dat er voldoende etherfrequenties aanwezig zijn om de Friese televisie te
kunnen realiseren.

Ter gelegenheid van de behandeling van het ontwerp-Mediawet in de Tweede Kamer ver-
schijnt op 13 september 1986 een advertentie in het dagblad Trouw, waarin een driehonderd
Friezen voor Friese televisie pleiten: “Fryslân moat Fryske televyzje hawwe!” 
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terwijl de minister “gezien de aankondiging van de door u uit te brengen
medianota” met nadruk wordt gevraagd ruimte te geven voor de Friese
ideeën en plannen.172

Ook anderszins zijn de Friese gedeputeerden actief. Op 17 augustus 1983
wordt een nieuwe werkgroep Friese televisie geïnstalleerd, die in maart
1984 haar rapport ‘Kanaal 22’ op tafel legt. In het rapport worden vijf door
het College van Gedeputeerden gestelde vragen: “wat willen we precies, wat
hebben we nodig, wat mogen we, wat kost het en wie betaalt het”,
beantwoord. Maar daarmee is de regionale televisie nog steeds niet op het
scherm; in wezen blijft de strijd beperkt tot het beschrijven van papier. Na
het uitkomen van ‘Kanaal 22’ verschijnen nog ‘Paadwizer nei Fryske
televyzje’ (1984) en de notitie van de Friese gedeputeerden: ‘Stappen op wei
nei Fryske televyzje’ die beide in augustus 1985 in de betrokken
statencommissie worden besproken.

Het wordt zo langzamerhand een vraag of de realisatie van Friese televisie
via het landelijke traject wel kansen biedt, maar de provincie blijft hopen en
neemt, ook al met het oog op een landelijke financiering van de regionale
televisie, opnieuw het initiatief.  Aan de vooravond van de nieuwe173

Mediawet, in het ontwerp waarvan in art. 41, lid 2 een verbod op provinciale
televisie is opgenomen, wordt een nieuw instrument ingezet, namelijk de
oprichting van een zendtijd aanvragende rechtspersoon.  Dat instrument174

wordt ingezet op instigatie van de ambtenaren van het ministerie van
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Ambtelijk overleg tussen de provincie Fryslân en het ministerie van Welzijn, Volks-175

gezondheid en Cultuur op 13 november 1986.
In haar aanvraag stelt de STEK onder meer dat Friese televisie noodzakelijk is, want:176

“Televisie is een communicatiemiddel, hetwelk een rol van overwegende betekenis
speelt bij het instandhouden en ontwikkelen van de taal en cultuur. Wanneer aan een
gemeenschap met een eigen taal en cultuur geen toegang tot de landelijke televisie wordt
verleend, dreigt voor het voortbestaan van deze taal en cultuur een isolement eindigend
in een wisse teloorgang. Het argument voor de inbreng van de Nederlandse taal en
cultuur in Europees televisieverband geldt mutatis mutandis evenzeer voor de inbreng
van de Friese taal en cultuur in het Nederlandse omroepbestel. ...In Nederland wonen
niet alleen 600.000 Friezen binnen de grenzen van de provincie Friesland, maar er
wonen daarnaast ook nog eens 400 (sic) à 600.000 Friezen buiten Friesland. Indien de
betreffende uitzendingen alleen binnen Friesland zouden kunnen worden ontvangen, dan
zou dientengevolge bijna de helft der Friezen hiervan verstoken blijven!... Op grond van
voormelde redenen is de stichting van oordeel dat geregelde televisie-uitzendingen op
het landelijke net betreffende de Friese taal en cultuur gericht zijn op een in het volk
levende culturele behoefte en dat de kijkers een onmiskenbaar belang hebben bij
kennisneming van de bedoelde uitzendingen, zodat derhalve wordt voldaan aan het
gestelde in artikel 19, sub 5.”
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Welzijn c.a., die, weliswaar informeel, meedenken over de wijze waarop de
Friese televisie-wensen mogelijk gerealiseerd kunnen worden.175

Op 31 maart 1987 begint formeel het avontuur van de Stifting Taal en Kul-
tuer (STEK) die reeds de volgende dag een zendtijdverzoek op grond van
art. 19 Omroepwet indient, het stromingsartikel waarop ook organisaties als
het Humanistisch Verbond, Socutera, Symbiose of de Vrije Gedachte een
zendmachtiging hebben gekregen (Manschot, 1993, 44). De STEK is een
initiatief van en wordt voorbereid en ondersteund door het Provinciaal
Bestuur van Fryslân. De Fryske Akademy, de Fryske Kultuerried en de Ried
fan de Fryske Beweging worden als representatieve Friese organisaties
gevraagd om gezamenlijk een nieuwe rechtspersoon op te richten, die als
bijkomend statutair doel het geven van informatie over de Friese taal en
cultuur meekrijgt, om op die manier op grond van art. 19 Omroepwet een
zendmachtiging te kunnen aanvragen. Het bestuur bestaat uit negen leden,
drie uit elke organisatie. Van het bestuur maken een oud-senator, een
oud-hoofd van Radio Fryslân en de voorzitter van het Frysk Boun om Utens,
de organisatie van buiten Fryslân wonende Friezen, deel uit. Op die manier
wordt de nodige kennis over de weg in resp. Den Haag en Hilversum in het
bestuur opgenomen, terwijl de aanwezigheid van de Boun om
Utens-voorzitter bedoeld is om met het oog op de eisen van artikel 19
Omroepwet, het landelijke karakter van de nieuwe organisatie te
onderstrepen. De aanvraag om zendtijd wordt ook verder geheel
toegeschreven op de vereisten van het betreffende wetsartikel.176

Tegelijk probeert de provincie, zoals hiervoor reeds werd aangegeven, via
de weg van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur, één en ander bestuur-



Het Fries in Nederland

Brief Binnenlandse Zaken aan GS van Fryslân, 27 mei 1987.177

Brief WVC aan GS van Fryslân, 1 juni 1987.178

Artikel 9 van de Mediawet stelt een in Hilversum gevestigd Commissariaat voor de179

Media in. Het Commissariaat heeft onder meer de taak om zendtijd toe te wijzen. Het
is onjuist het CvdM alleen te zien als de opvolger van de Regeringscommissaris voor de
Omroep, omdat de taken van het CvdM boven die van de beleidsuitvoering uitgaan (Van
den Heuvel, 1989:82).
De voorzitters van de STEK en het CvdM zijn partijgenoten. In Provincie en gemeente,180

41, 5, 1990, 10-12, is een gesprek van drie VVD’ers over lokale en regionale omroep op-
genomen, respectievelijk P. van Zandbergen-Scheffer (STEK), mr. A. Geurtsen (CvdM)
en drs. L.M.L.H.A. Hermans, lid van de Tweede Kamer. De STEK-vertegenwoordigster
pleit voor de realisatie van Friese televisie, terwijl de CvdM-voorzitter opmerkt dat
Nederland geen zendtijd toekent op grond van taal. De enige mogelijkheid voor Friese
televisie is regionale Friese televisie. Het kamerlid Hermans is daarentegen van mening
dat binnen de aan de NOS toegekende zendtijd ook aandacht voor Friese taal en cultuur
geschonken zou moeten worden. 
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lijk voor elkaar te krijgen. Maar al snel laat Binnenlandse Zaken aan het
Friese College van Gedeputeerden weten dat er zowel formele als materiële
bezwaren bestaan tegen het voorstel om Friese televisie via art. 19 Omroep-
wet te realiseren.  En vijf dagen later meldt het ministerie van Welzijn c.a.177

dat men niet vooruit wil lopen op het advies van de Omroepraad over de
STEK-aanvraag, maar wel wil laten weten dat de komende Mediawet niet
het artikel 19 zoals de Omroepwet dat kent, zal bevatten. “Mede om versnip-
pering van zendtijd te voorkomen, is aan de Nederlandse
Omroepprogrammastichting de taak toebedeeld programma’s te verzorgen
die voorzien in de bevrediging van in het volk levende maatschappelijke,
culturele, of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften, waarin niet in
voldoende mate wordt voorzien door de programma’s van andere
zendgemachtigden,” zo schrijft de minister.178

De conclusie kan duidelijk zijn: de STEK-aanvraag is in het licht van de
komende wetgeving te laat ingediend, afgezien van de vraag of het STEK-
verzoek bij onveranderde wetgeving wel kans op een honoreren gemaakt
zou hebben. Het STEK-bestuur zal eerst een halfjaar later, bij schrijven van
23 december 1987, op de hoogte worden gesteld van het, met het oog op het
in werking treden van de Mediawet, overdragen van zijn verzoek aan het
Commissariaat voor de Media (CvdM).179

De STEK zit ondertussen niet stil: reeds op 7 januari 1988 wordt er met het
nieuwe CvdM overlegd.  Bijna twee maanden na dat overleg wijst het180

CvdM het STEK-verzoek af, op grond van het feit dat de nieuwe wet geen
art. 19 Omroepwet kent. Derhalve ontbreekt de wettelijke grondslag voor
honorering van de aanvraag, zoals ook het ministerie van Binnenlandse
Zaken reeds bijna een jaar eerder aan het Friese provinciebestuur liet weten.
Maar het CvdM is bereid om, samen met de Friese aanvraagster, met de NOS
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De voorzitter van het CvdM laat de STEK-voorzitter weten dat de STEK-uren gevonden181

dienen te worden binnen de 300 extra-uren die per 1 oktober 1989 aan de NOS zijn
toegekend. Het CvdM-lid Heyne den Bak laat de STEK-voorzitter vervolgens telefonisch
weten dat het Commissariaat in ieder geval van een halfuur Friese televisie per week
uitgaat, te realiseren binnen de reguliere NOS-televisiezendtijd.
Schrijven van WVC van 6 juni 1988.182

Provinciale Zeeuwsche Courant, 1 oktober 1988.183

Schrijven van de NOS van 5 oktober 1988.184

Brief van de STEK van 13 oktober 1988.185
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te gaan praten om te bekijken of langs die weg de Friese wensen
gerealiseerd kunnen worden.  Dat gesprek vindt op 14 juli 1988 plaats,181

ruim drie maanden nadat de NOS met de invoering van Nederland 3 een
forse uitbreiding van zenduren heeft gekregen. Daaraan voorafgaand doet
ook het ministerie van Welzijn c.a. een duit in het zakje. In een aan de NOS
gericht schrijven vraagt het departement, met verwijzing naar de tussen de
regering en het Friese provinciebestuur overeengekomen Bestuursafspraak
Friese taal en cultuur en de uitspraak van de Vaste Kamercommissie
Welzijn en Cultuur over de wenselijkheid van Friese televisie op het derde
net, wat de visie van de NOS is en op welke wijze aan de Friese wensen
tegemoet kan worden gekomen.182

Voordat de NOS reageert, komt er een voor de Friese wensen positief
geluid uit het Zeeuwse. NOS-voorzitter drs. J.P. van der Reijden laat in
Zeeland weten regionale televisie onvermijdelijk en noodzakelijk te
achten.  Maar dat wil niet zeggen dat de Friese plannen daarmee op korte183

termijn de finishlijn passeren. De brief van het welzijnsdepartement leidt tot
de volgende NOS- reactie: “de NOS rekent het ook tot haar taak via de
televisie aandacht te schenken aan de diversiteit van de Nederlandse cultuur,
daaronder begrepen Friestalige cultuuruitingen.”  En de NOS vervolgt haar184

schrijven met te wijzen op het programma ‘Van gewest tot gewest’ en de
ondertussen begonnen besprekingen met de STEK:

“om te bezien of – in samenspraak met Omrop Fryslân – de al voor Friestalige

televisie ingezette krachten kunnen worden gebundeld. Een dergelijke, zichtbare

en hoorbare Friese bijdrage aan de NOS-programmering achten wij een crea-

tievere benadering dan weer een aparte rubriek voor een specifieke doelgroep, die

het gevolg zou kunnen zijn van een uitbreiding van in het mediabesluit

vastgelegde programmataken van de NOS.”

Het is duidelijk dat de NOS niet de weg op wil die de STEK voor ogen heeft.
De laatste wendt zich dan ook met een brief tot de fracties in de Tweede
Kamer, waarin zij klaagt over de weerbarstige opstelling van de NOS.185

Veel zal dat niet helpen, in een overleg van NOS en STEK op 13 juli 1989,
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In de tekst van de Bestuursafspraak staan Friestalige tv-uitzendingen slechts p.m.186

vermeld, maar in de bij de Bestuursovereenkomst horende bijlage is een verklaring met
betrekking tot de Friestalige televisie opgenomen: “Aangaande Friestalige televisie-uit
zendingen is de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van mening dat
zendtijd voor de Friese omroep moet worden verstrekt op basis van het feit dat Fries de
tweede landstaal is, niet als regionale omroep. Gedeputeerde Staten van Friesland
achten het derhalve wenselijk dat in artikel 9, lid 1, van het mediabesluit een letter “g”
wordt opgenomen, luidende: “Friestalige televisie-uitzendingen”. De minister van WVC
heeft de NOS hierover inmiddels advies gevraagd. In het vervolgoverleg zal getracht
worden hierover tot overeenstemming te komen.”
Aan het overleg tussen NOS en OF wordt op 26 oktober 1989 deelgenomen door NOS-187

adjunct-directeur televisie Leo Kool en van OF-zijde door Marinus de Boer, Cees
Bijlstra, Piter Tjeerdsma en Geart de Vries. Enkele dagen later, 2 november 1989, stuurt
de NOS een vertrouwelijke notitie aan OF, waarin men laat weten dat wanneer de aan
de Friese cultuur te wijden zendtijd kan worden vergroot, deze aan OF ten goede dient
te komen, omdat deze met zijn bestaande programmering heeft laten zien garant te staan
voor een kwalitatief interessante en genuanceerde benadering van de Friese cultuur.
Op 12 april 1990 neemt het Algemeen Bestuur van OF het besluit om de mogelijkheden188

van een televisieproef na te gaan. 
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een dag nadat de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur in de Staatscourant
is verschenen, maakt de NOS duidelijk dat in strikt formele zin het gestelde
met betrekking tot de Friese televisie in de Bestuursafspraak met de
bestaande invulling van inmiddels op jaarbasis 31 uren landelijke Friese
televisie-uren wordt nagekomen.  In hetzelfde overleg dringt de NOS aan186

op het betrekken van Omrop Fryslân (OF) in de gesprekken, in feite lijkt
men geen belang bij nog andere Friese gesprekspartners dan de bij de NOS
bekende OF te hebben. NOS-bestuurder dr. A. van den Heuvel zegt tijdens
het overleg dat de NOS grote moeite met twee verschillende Friese partners
heeft. Bovendien wil de NOS over de inhoudelijke invulling spreken, terwijl
de STEK eerst tot bestuurlijke afspraken wenst te komen.

De NOS krijgt snel haar zin: op 22 september 1989 gaat de STEK akkoord
met het voorstel om programmamakers van NOS en OF over de inhoudelijke
programmering met elkaar te laten praten. Reeds de volgende maand vindt
het bedoelde overleg plaats, synchroon met een bezoek van een Friese
OF-delegatie aan Rotterdam, om daar de voortgang met lokale televisie in
ogenschouw te nemen.  Het OF-bezoek aan Rotterdam zal het begin zijn187

van de OF- ambitie om zo snel mogelijk regionale televisie te realiseren.188

Als eerste formele stap daartoe vraagt OF op 25 april 1990 aan het CvdM
toestemming om een driejarig televisie-experiment via de kabel te mogen
beginnen. Daaraan voorafgaand overleggen OF en STEK met elkaar over
een toekomstige taakverdeling. In een schrijven aan de NOS laten de twee
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Brief van OF en STEK aan de NOS d.d. 22 december 1989. In hetzelfde schrijven delen189

de afzenders mee dat de STEK geen zendgemachtigde wil zijn. Die mededeling kan op
zijn minst opmerkelijk genoemd worden, omdat de STEK juist in het leven is geroepen
om ex. Art. 19 Omroepwet zendtijd te verkrijgen, zoals ook is omschreven in art. 5e van
de statuten van dezelfde organisatie. In de brief van 22 december 1989 wordt vervolgens
gesproken over “zendtijd voor de NOS ten behoeve van OF, als beoogd door de STEK”.
TwK. 21.554, 1990-1991.190

Een dag na de aanvaarding van het betreffende amendement, 23 mei 1991, kondigt191

Radio Oost, de regionale omroep voor Overijssel, aan om in de loop van 1993 met een
driejarig experiment regionale televisie op de kabel te willen beginnen.
Verzoek van de NOS d.d. 5 juni 1991.192

De verwijzing naar art. 32 Mediawet in plaats van art. 40 Mediawet, lijkt minder te193

maken te hebben met de juridische kennis aan NOS-zijde, dan wel de bij de NOS
ontbrekende ambitie om aan de Friese plannen mee te werken. Het CvdM spreekt in het
overleg met een vertegenwoordiging van de provincie Fryslân d.d. 4 februari 1991 over
een halfslachtige aanvraag van de zijde van de NOS. In hetzelfde overleg laat het CvdM
de provincie weten geen taak voor de STEK te zien.
De opmerkingen van het Kamerlid J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema (D66) tijdens de194

behandeling van de WVC-begroting 1991 veranderen niets aan het ten einde lopen van
het STEK-avontuur. Mevrouw Tiesinga constateert dat de onderhandelingen met
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organisaties weten de STEK als architect, de OF als uitvoerder en de NOS
als beheerder van zendtijd te zien.189

De plannen van OF om regionale televisie op de kabel te realiseren, lopen
gelijk op met het door de Tweede Kamer aangenomen amendement Middel/
Koetje, dat een nieuw artikel 75a Mediawet bepleit, waarin regionale
televisie via de kabel wordt toegestaan, onder voorwaarde dat de voor radio
bestemde gelden niet voor deze vorm van televisie worden aangewend en
alle kabelexploitanten in een provincie het programma krijgen
aangeboden.  De minister heeft principiële bezwaren tegen het190

amendement, maar stapt daar over heen wanneer de beleidsmatige en
financiële verantwoordelijkheid bij de provincies komt te liggen.  Ondanks191

de schijnbaar veranderende realiseringskansen voor door de regionale
omroepen te verzorgen regionale televisie, slaat de NOS de door de STEK
geambieerde weg in door een verzoek voor Friese zendtijd bij het CvdM in
te dienen.  Het verzoek wordt echter op formele gronden afgewezen. De192

aanvraag blijkt van het verkeerde wetsartikel uit te gaan. Dat heeft alles te
maken met het feit dat een beroep op het correcte artikel en een daarop
volgende inwilliging van de kant van het CvdM wèl een uitbreiding van
zendtijd zou hebben opgeleverd, maar geen uitbreiding van de financiële
middelen voor de aanvraagster.  Het televisie-avontuur van de STEK loopt193

daarmee naar zijn einde, ook al omdat het de STEK-vertegenwoordiging in
een nader overleg met de NOS duidelijk wordt, dat de Friese televisie in het
licht van met name de groeiende Hilversumse omroepproblemen, geen
enkele kans maakt binnen de NOS.  Wanneer de provincie Fryslân de194
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betrekking tot een zendtijduitbreiding voor Friese televisie in een patstelling verkeren en
dat de minister er zich niet kan afmaken door te stellen dat de NOS het alleen moet
oplossen. De minister heeft op grond van de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur er
mede voor te zorgen dat de gerechtvaardigde Friese wensen gehonoreerd worden.
Mevrouw Tiesinga wordt op het spoor van de Friese wensen gezet door het Frysk Bûn om
Utens (Brief van het Bûn om Utens aan de STEK, d.d. 7 juni 1988).

Bijeenkomst d.d. 5 juni 1991.195

In zijn vergadering van 9 oktober 1991 neemt het bestuur van STEK het besluit om de196

stichting te liquideren.
Schrijven van OF aan de Provincie d.d. 21 juni 1991.197

Provinciaal schrijven aan WVC d.d. 4 november 1991.
Brief van WVC aan het Friese provinciebestuur van 12 februari 1992.198

Brief van het CvdM d.d. 19 mei 1992.199
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STEK in een notitie voor de Statencommissie Welzijnszaken dan ook nog
overbodig verklaart, valt het doek voor de STEK.195

Het einde van de STEK betekent niet het einde van de Friese televisie-
ambities.  De provincie gaat nu zelf met de NOS om de tafel zitten, niet om196

regionale televisie te realiseren, maar om een integratie van Friestalige pro-
gramma’s binnen de NOS-programmering na te streven. Het is een gedachte
die niets zal opleveren en evenmin door OF wordt gesteund. OF gaat,
evenals de regionale omroepen in andere provincies, door met het
ontwikkelen van de plannen om zelf zo snel mogelijk regionale televisie te
kunnen uitzenden. De provincie wordt daartoe gevraagd de ingeslagen weg
beleidsmatig en financieel te ondersteunen, hetgeen o.a. resulteert in
opnieuw een brief van het College van Gedeputeerden aan de minister van
WVC met de vraag – financiële – medewerking te willen verlenen aan het
totstandbrengen van regionale tv-uitzendingen.  De minister blijkt, weinig197

verrassend, niet voor een bijdrage uit landelijke middelen te voelen,
evenmin als voor een verhoging van de provinciale opslag op de
omroepbijdrage met een bedrag van twee gulden.  Ook het CvdM wijst de198

provincie op haar eigen verantwoordelijkheid: “Provinciale Staten zullen
derhalve hun (financiële) verantwoordelijkheid moeten nemen als zij de
komst van Friese regionale televisie wenselijk achten.”  De provincie199

wordt vervolgens, wanneer de voorbereiding voor de tweede Bestuurs-
afspraak Friese taal en cultuur aan de orde is, nog eens op de distantie van
de rijksoverheid ten opzichte van de omroep in het algemeen en de regionale
omroep in het bijzonder, gewezen. De minister van WVC voelt niets voor het
opnemen van enigerlei passage over de Friese televisie in de Bestuursaf-
spraak. Ondertussen concretiseert OF zijn plannen met betrekking tot een
experiment op de Friese kabel. En wanneer de provincie op 9 december
1992 om steun wordt gevraagd voor het uitvoeren van een drie jaar durend
project, besluit het College van Gedeputeerde Staten ten langen leste zijn
verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de viering van het eerste lustrum



Het beleid inzake unieke regionale talen

Het eerste lustrum van de zelfstandige Omrop Fryslân wordt op 17 december 1992200

gevierd. Het besluit van het Friese College van Gedeputeerden maakt een drie jaren
durend experiment regionale televisie mogelijk. In de opzet wordt uitgegaan van een
samenvoeging van de bestaande landelijke en de te ontwikkelen regionale zenduren.

Ook de Nederlandse televisie is indertijd als experiment begonnen. Het was met name
minister-president W. Drees die zich begin jaren vijftig tegen een grootschalig begin van de
Nederlandse televisie verzet. Hij vreesde dat de televisie een ongewenste stimulans tot het
doen van consumptieve uitgaven zou worden en dat paste niet in het regeringsbeleid van
bestedingsmatiging (Bank, 1994:82).

Leeuwarder Courant, 5 februari 1994.201
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van OF als zelfstandige omroep, biedt de Friese Commissaris van de
Koningin de jubilerende organisatie het collegebesluit aan, met daarin een
aantal vergaande financiële toezeggingen.200

De 17e december 1992 markeert de overgang van het plannenmaken, het
schrijven van brieven en het doen van subsidieverzoeken, naar het stadium
waarin OF hard aan de slag moet om de lang gekoesterde Friese wens nu
eindelijk te realiseren. Op 31 januari 1994 verzendt het CvdM de
beschikking waarin OF op grond van art. 42 Mediawet en gezien het
schrijven van Gedeputeerde Staten van 7 april 1993 over het door OF
voldoen aan de eisen van art. 30 Mediawet, alsmede de financiële
toezeggingen van de kant van de provincie, zendtijd wordt toegewezen voor
het verzorgen van een regionaal televisieprogramma via de ether. Dat het
experiment via de zender gaat, hangt direct samen met de op het allerlaatste
moment duidelijk geworden technische onmogelijkheid tot koppeling van de
in Fryslân aanwezige kabelnetten. Omdat OF in een veel eerder stadium
reeds een etherfrequentie heeft geclaimd, kunnen de geplande uitzendingen
doorgaan.

Op 4 februari 1994 is het zover: ’s avonds om 18.55 uur is Omrop Fryslân
met regionale televisie op de beeldbuis. De volgende dag schrijft
Leeuwarder Courant-gastrecensent Johan van der Zee: “Vaart en variatie:
de Friese tv had het meteen voor elkaar.”201

5.2.6 Twee actuele onderwerpen van beleidsvorming en het BIC-model

Als één gegeven opvalt in een terugblik op decennia Friese taalpolitiek zijn
dat wel de ongewijzigde beleidsposities die de Friese en de Haagse actoren
door de jaren heen innemen. De kern van het Haagse stelsel van opvattingen
is onveranderd, het Friese stelsel van opvattingen heeft zich daarentegen
ontwikkeld van bescheiden opties inzake het Fries in het lager onderwijs, tot
een breed pakket van wensen met betrekking tot het Fries in de samenleving.
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Een conclusie met betrekking tot de Friese taalpolitiek in de twintigste
eeuw zou kunnen luiden dat de Friese pleitcoalitie er niet in geslaagd is om,
wat hiervoor meer dan eens is aangeduid als de Haagse pleitcoalitie, te
overtuigen van de noodzaak tot actieve maatregelen op het terrein van de
Friese taal. Natuurlijk, er is één en ander bereikt sinds de eerste wetgeving
in 1937, maar van een wezenlijke verandering in beleidsposities is geen
sprake. De houding van het departement van Onderwijs, zoals dat sinds de
jaren twintig onder verschillende benamingen één van de voornaamste
actoren in het beleidsproces is geweest, laat zich vanaf het allereerste begin,
de afwijzing van het Fries op de lagere school door minister dr. J.Th. de
Visser in 1920, tot en met het aan zijn ambtsopvolger drs. L.M.L.H.A.
Hermans gerichte schrijven van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 26
november 1998, karakteriseren als een vorm van doorgaande tegenzin. De
beleidskern van de Haagse pleitcoalitie is, als het om het Friese taalbeleid
gaat, door de jaren heen onveranderd gebleven. De in Fryslân vaak
gememoreerde medeverantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur,
zoals die sinds het rapport van de Interdepartementale Commissie Friese
Taalpolitiek in 1972 is geformuleerd, doet niets aan die constatering af,
evenmin als de totstandgekomen wetgeving inzake het Fries, de
gerealiseerde bilaterale bestuursovereenkomsten, de (mede-)subsidiëring
van Friese culturele voorzieningen en de totstandkoming van een Friese om-
roep. 

De voorgaande constatering vraagt echter om een relativering. Wanneer
over de Haagse pleitcoalitie wordt gesproken, doet dat onvoldoende recht
aan de variatie in houding en stellingnames binnen de pleitcoalitie. Het zijn
met name de departementen, en in het bijzonder de vakdepartementen voor
Onderwijs, Justitie en Welzijn, die de hoogste barrières tegen de Friese
wensen opwerpen. Daarbij spelen zowel een eenheidsdenken, als ook de aan
een eventuele toegeeflijkheid richting Fryslân verbonden financiële
consequenties een voorname rol. Het zijn met name de aan de
departementen verbonden ambtenaren die vast lijken te houden aan de
eenmaal ingenomen beleidsposities. Dat is het geval in de Commissie Friese
Taal, dat blijkt uit het verloop van de onderhandelingen die tot de
Bestuursovereenkomst Friese Taal leiden en dat blijkt eveneens uit de
eerdergenoemde verzuchting van de Friese staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken: “Friesland beseft niet hoe moeilijk de
mede-verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur in Den Haag ligt
en hoe weinig deze wordt gevoeld.”

Binnen, wat gemakshalve de ‘Haagse’ pleitcoalitie genoemd kan worden,
neemt het parlement een bijzondere plaats in. Het is de Tweede Kamer die
zowel bij de behandeling van het rapport van de Interdepartementale Com-
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missie Friese Taalpolitiek als bij het toestaan van provinciale televisie een
doorslaggevende rol vervult. Hetzelfde geldt wanneer bij de behandeling
van de notitie over de plaats van de para-universitaire instituten alle aan het
overleg deelnemende Kamerleden aandacht vragen voor de positie van de
Fryske Akademy.

De Friese pleitcoalitie kent het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân
als voornaamste beleidsvoerder. In tegenstelling tot de eerdere
onderscheiden periodes treedt de provincie sinds het einde van de jaren
zestig op als eerste pleitbezorger voor de Friese taal en cultuur in het
Haagse. De Friese pleitcoalitie bestaat echter uit meer actoren dan alleen de
provincie. Friese organisaties en burgers en de Friese pers spelen een rol in
de formulering van de in te nemen beleidsposities. En ook daar geldt de
constatering die eveneens voor de Haagse pleitcoalitie is gedaan. Niet alle
neuzen van de tot de pleitcoalitie behorende actoren staan dezelfde kant uit.
Dat geldt met name voor de bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur. De
teleurstelling over het bereikte resultaat is vooral onder de specifiek Friese
organisaties groot. Daarbij kan de vraag gesteld worden of het provinciaal
bestuur de onderhandelingen met de centrale overheid niet te veel
verambtelijkt en gemonopoliseerd heeft. Zou er vanuit het Friese perspectief
niet meer bereikt zijn, wanneer er een strategisch gebruik gemaakt zou zijn
van de inbreng en posities van de verschillende Friese (potentiële) actoren.
Het heeft er alle schijn van dat de nagestreefde en relatief snel bereikte
consensus tussen provinciale en landelijke opvattingen inzake de Friese taal
en cultuur heeft voorkomen dat het tot de bestuursovereenkomst leidende
beleidsproces zich kenmerkt door wat beleidsgericht leren kan worden
genoemd. Het niveau van de tegenstellingen tussen de twee coalities is in
feite snel terug gebracht tot dat van instrumentele besluiten. Evenmin is,
anders dan ten tijde van het beleidsproces, dat in 1972 leidde tot het
erkennen van de medeverantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de
Friese taal en cultuur, gebruik gemaakt van wat een professioneel forum
genoemd kan worden. Voor het toen totstandgekomen Friese taalbeleid zijn
diverse taalsociologische onderzoeken naar de positie van het Fries van in-
vloed geweest (Van Rijn en Sieben, 1991:325). Bij de voorbereiding van de
bestuursovereenkomst kunnen geen tekenen worden waargenomen die
wijzen op het gebruik maken van dergelijke instrumenten.

In het geval van de realisatie van de Friese televisie zijn door de Friese
pleitcoalitie niet alleen meerdere actoren en instrumenten ingezet, ook is er
duidelijker sprake van een beleidsgericht leren. De STEK-aanvraag en
-bestuurssamenstelling worden beide sterk bepaald door de wens om zo snel
mogelijk regionale televisie te realiseren. Zodra blijkt dat de STEK niet
langer het instrument is dat tot het beoogde doel zal leiden, aarzelt de Friese
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pleitcoalitie niet om een nieuw instrument in te zetten in de vorm van
Omrop Fryslân. De verzelfstandiging van de regionale omroep in 1988,
alsmede de nieuwe verantwoordelijkheid van de provincie voor de regionale
omroep, blijken achteraf gezien, een aanzienlijke versterking van de
provinciale pleitcoalitie. Wanneer de ene ingeslagen weg doodlopend blijkt
te zijn, wordt een andere weg ingeslagen. De koplopersrol van de provincie
wordt op het moment dat er geen resultaten meer te verwachten zijn,
overgenomen door Omrop Fryslân en er wordt dankbaar gebruik gemaakt
van een nieuwe speler op omroepterrein in de vorm van het Commissariaat
voor de Media.

Aan de kant van de landelijke pleitcoalitie gebeurt hetzelfde. Zodra de
regionale omroep niet langer geacht wordt een bijdrage te leveren aan het
overeind houden van het publieke bestel, wordt van een verdere
verantwoordelijkheid voor de regionale omroep afgezien. Maar zodra de
kijk- en luistercijfers van de inmiddels volwassen geworden regionale
omroep duidelijk maken dat deze de kernwaarde van de landelijke omroep
zouden kunnen versterken, spreekt de NOS met de regionale omroepen over
het gezamenlijk realiseren van een regionaal venster op de landelijke zender
(Hemminga, 1997b:278). De gesprekken zouden overigens geen hernieuwde
band tussen de NOS en de regionale omroep opleveren.

Van consensus tussen de Friese en de landelijke pleitcoalitie is vanaf het
begin van het beschreven beleidsproces geen sprake. Is de eerste op het zo
snel mogelijk realiseren van Friese televisie uit, de laatste staat op het
standpunt dat de Friese opties veel te ver gaan. De kernwaarde van de
landelijke pleitcoalitie kan worden omschreven als het overeind willen
houden van het organisatorisch verzuilde publieke omroepmonopolie (De
Goede, 1999:220-224). In eerste instantie ging het daarbij om een overeind
houden van het omroepmonopolie en toen dat, door externe ontwikkelingen
niet langer houdbaar bleek, om het behouden van een zo groot mogelijk
publiek deel binnen het omroepbestel (Hins, 1991:117). De regionale
omroep heeft nimmer van die kernwaarde deel uitgemaakt. In feite ging het
om een secundaire waarde waarvan heel wat gemakkelijker afstand kan
worden gedaan dan van een kernwaarde (Sabatier, 1993:33).

Er kan op nog een substantieel verschil tussen de twee beschreven beleids-
processen worden gewezen. In het geval van de bestuursovereenkomst heeft
de Friese pleitcoalitie geen munt weten te slaan uit de wisseling van kabinet-
ten en plaatsvindende verkiezingen. In de voorbereiding van de bestuurs-
overeenkomst wordt gewezen op de noodzaak om aan de vooravond van de
Statenverkiezingen 1987 met resultaten naar buiten te kunnen komen, maar
daar blijft het bij. Er lijkt kortom onvoldoende aandacht te zijn voor de
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mogelijkheden die aan het beleidssubsysteem externe ontwikkelingen
kunnen bieden.

De aanloop tot de realisatie van de Friese televisie kan gelegd worden ten
tijde van de landelijke plannen tot uitbreiding van de zendmogelijkheden.
Hoewel de Friese televisieplannen niet weten te profiteren van die
uitbreiding, speelt de Friese pleitcoalitie vervolgens in op zowel de
verdwijnende Omroepwet, als de komende Mediawet. De uiteindelijke
realisatie kan niet los worden gezien van de druk die meerdere provinciale
televisie-initiatieven op de landelijke pleitcoalitie weten uit te oefenen en
tegelijk de, onafhankelijk van de provinciale ontwikkelingen optredende,
verzwakking van de NOS. De laatste laat haar verantwoordelijkheid voor de
regionale omroep varen, wanneer de eigen positie alle aandacht behoeft
onder de, mede door de invloed van de Europese regelgeving, niet te keren
opkomst van de commerciële omroep (Ter Kuile, 1995:32-38).

Beide beschreven beleidsprocessen kunnen worden gezien als onderdelen
in langer lopende processen van beleidsvorming. De eerste wetgeving met
betrekking tot het Fries valt in 1937 te traceren, maar de formulering van
Friese eisen valt veel eerder vast te stellen. Het overeengekomen
bestuursconvenant gaat in wezen terug op de ontwikkelingen na de Tweede
Wereldoorlog, zoals die onder meer tot het zogenaamde kabinetsstandpunt
van 9 december 1953 leidden. Sindsdien is er van een min of meer continue
beleidsvorming inzake de Friese taal en cultuur sprake. Voor de televisie is
het beginpunt eind jaren vijftig gesteld, als de programmaraden van de twee
regionale omroepen in Nederland de NTS op het mogelijke belang van
televisie voor de regionale omroep wijzen. Vanaf dat moment bestaat de
optie voor regionale of provinciale televisie, om vervolgens begin jaren
tachtig actueel te worden. Dat betekent dat de beleidsvorming inzake het
Fries in beide gevallen en in het algemeen een zaak van een lange adem is.
Het duurt lang voordat concrete beleidsresultaten geboekt kunnen worden.
Het proces dat aan het totstandkomen van deze beleidsresultaten is
voorafgegaan, heeft alle kenmerken van een incrementele beleidsvorming.
De algemene opinie van March en Olsen (1989: 94) over de aard van beleid,
kan ook op de Friese casus worden toegepast. De beleidsvorming inzake de
Friese taal is meer een vorm van tuinieren, dan van ingenieurskunst en meer
een zaak van verzamelen, dan van jagen.

5.3 Conclusies
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Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen de conclusies worden getrokken in-
zake de beleidsvorming met betrekking tot de Friese taal, zoals die sinds de
Tweede Wereldoorlog in Nederland gestalte heeft gekregen.

Vanaf de eerste Friese eis met betrekking tot een plaats voor de Friese taal
in het lager onderwijs in de provincie Fryslân, tot en met het beleidsproces
dat tot de eerste bestuursovereenkomst inzake het Fries voert, kan de hele
beleidsvorming vanuit Fries perspectief gekarakteriseerd worden als een
proces van onvervulde wensen. Eerst na veel tijd en slechts met moeite
wordt een feitelijk mager resultaat behaald. De verklaring daarvoor kan
worden gevonden in de geringe ontvankelijkheid van de centrale overheid
voor de taaleisen vanuit Fryslân. De Haagse beleidvoerders kennen amper
een beleidstraditie voor zover het om taalaangelegenheden gaat. In die zin is
er geen verschil tussen de positie van het Nederlands en het Fries. Hoewel
de vanzelfsprekendheid met betrekking tot het Nederlands onder invloed van
het Europese integratieproces geringer lijkt geworden, wil dat nog niet
zeggen dat daarmee ook het begrip voor de positie van de Friese taal is
toegenomen. In het Nederlandse stelsel van opvattingen komt het bestaan
van een regionale of minderheidstaal in feite niet voor en dat maakt het
buitengewoon moeilijk om beleidsvorming op dat punt te realiseren.

Het moeizame verloop van de beleidsvorming vergt een verklaring die
verder gaat dan een verwijzing naar de kernwaarden van de betrokken pleit-
coalities. Het aan de beleidsvorming ten grondslag liggende interactieproces
is in de termen van het BIC-model evenzeer een verklaringsgrond. Dat inter-
actieproces heeft zich in de loop van de tijd gewijzigd in die zin dat in de
eerste decennia de Friese pleitcoalitie met name bestaat uit de
niet-benoemde belanghebbenden, terwijl in de voorbereiding van de
bestuursovereenkomst het provinciaal bestuur van Fryslân het initiatief bijna
lijkt te monopoliseren. In het geval van de realisatie van de regiotelevisie is
dat minder het geval, in die zin dat de leidende rol van de provincie
uiteindelijk wordt overgenomen door Omrop Fryslân. Een en ander maakt
duidelijk dat de samenstelling van de pleitcoalitie en daarmee de aanwezige
bronnen in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn, maar het is
de vraag of de Friese pleitcoalitie een optimaal gebruik heeft gemaakt van
de met de potentiële samenstelling en beschikbare bronnen aanwezige
mogelijkheden. Geconcludeerd kan worden dat een sterker gecoördineerd
handelen, waarbij alle mogelijke potentiële actoren op de juiste plaats
worden ingeschakeld, het Haagse denken over en de houding tegenover een
Fries taalbeleid zou hebben bevorderd.

Het tekort aan beleidsgericht leren aan Friese zijde, wordt ook bevestigd
door een onvoldoende gebruik maken van de aan het beleidssubsysteem
plaatsvindende externe ontwikkelingen. Dynamische systeemkenmerken als
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kabinetswisselingen en parlementaire en provinciale verkiezingen hebben,
afgezien van het gebruik maken van het op het betreffende moment
populaire instrument van de bestuursovereenkomst, geen weerslag gehad op
de ontwikkeling van het Friese taalbeleid. Alleen als het om de realisatie van
de Friese regiotelevisie gaat, wordt ingespeeld op de wijzigende wetgeving.
Bovendien valt de uiteindelijke realisatie van het Friese streven om televisie
mogelijk te maken, niet los te zien van de verzwakking die de Hollandse
pleitcoalitie ondergaat met het verlies van het omroepmonopolie van de
NOS en tegelijk van de versterking die de Friese pleitcoalitie krijgt met de
verzelfstandiging van Omrop Fryslân. Daarnaast kan het van de Haagse
pleitcoalitie deel uitmaken van een uit Fryslân afkomstige staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, worden gezien als een versterking van de Friese
pleitcoalitie c.q. verzwakking van de Haagse pleitcoalitie. Het maakt zowel
de toegang van Fryslân tot Den Haag eenvoudiger, als de toegang vanuit
Den Haag tot Friese actoren. In wezen is er sprake van een Friese infiltratie
van het Haagse stelsel van opvattingen.

Het tekort aan beleidsgericht leren aan Friese zijde kan verklaard worden
uit het streven om voorafgaand aan de beleidsvorming consensus over de
uitgangspunten tussen de beide pleitcoalities te bereiken. Die invalshoek
beperkt in wezen het niveau van de tegenstellingen tussen partijen en
daarmee de kans op beleidsgericht leren als voorwaarde voor een slagen van
de beleidsvorming.
De Friese pogingen om de positie van de Friese taal te bevorderen en te ver-
sterken hebben, zoals hoofstuk 4 liet zien, een onverwachte versterking ge-
kregen vanuit Europa. Het in werking treden van het Europees Handvest
voor regionale of minderheidstalen kan worden beschreven in termen van
een aanzienlijke uitbreiding van de bronnen voor de Friese pleitcoalitie.
Daarmee heeft het eerder als regionaal gekwalificeerde beleid een
internationaal kader gekregen, dat het voor het centrale bestuur moeilijk
maakt om Friese wensen met het oog op een mogelijke precedentwerking in
het eigen land af te wijzen, hoewel de voortgang met de derde
bestuursafspraak Friese taal en cultuur vooreerst nog het tegendeel laat zien.

Tenslotte dient nog aandacht voor de rol van het parlement gevraagd te
worden. Het belang van die rol wordt op tal van punten in de afgelopen
vijftig jaar gedemonstreerd. De Kamers vormen binnen de Haagse
pleitcoalitie dè actor met een open oor voor de Friese wensen. Gezien de
inrichting van het Nederlandse staatsbestel behoeft dat overigens geen
verrassende constatering te zijn.



In dit hoofdstuk worden de begrippen Fries en Noordfries door elkaar gebruikt, waarbij met1

Fries in de Noordfriese context in feite het Noordfries wordt bedoeld. Het Noordfries wordt
gesproken in het noordwestelijkste district van de Bondsrepubliek Duitsland, ten zuiden van
de Deens-Duitse grens. Inclusief de Noordfriese Waddeneilanden is het district Nordfriesland
ruim 2000 km  groot en anno 1999 kunnen er ruim 159.000 inwoners geteld worden.2

Districtshoofdstad is Husum.
Het Noordfries kent twee dialectgroepen: het eilander Noordfries en het Noordfries van de
vaste wal. Tot de eerste categorie behoren het Sölring, Fering, Öömrang en het Halunder, dat
op het sinds 1932 tot de Kreis Pinneberg behorende Noordzee-eiland Helgoland wordt
gesproken. Tot de tweede categorie worden het Wiedingharder, Bökingharder, Karrharder,
Nordergoesharder, Mittelgoesharder en het Halligfries gerekend. De tiende variant, het
Südergoesharder, is volgens Walker (1996:6) op 10 oktober 1981 uitgestorven. Hoe veel
actieve sprekers het Noordfries tegenwoordig kent, is bij het ontbreken van taalsociologisch
onderzoek moeilijk te zeggen. De eerste statistiek inzake het aantal Friessprekenden dateert
uit 1889 (Tadsen, 1997:137). In de afgelopen ruim negentig jaar is het Noordfries niet het
onderwerp van een breed taalsociologisch onderzoek geweest. Wel heeft Århammar (1995:
26-29; 1991:8-13) in de jaren zestig voor delen van het Noordfriese taalgebied, met name op
de eilanden Föhr en Helgoland, taalsociologisch onderzoek verricht. Steensen (1996:2) gaat
onder de titel ‘Nordfriesen ohne Zahl’ op de met de ontbrekende cijfers samenhangende
problematiek in. Hij gaat er vanuit dat er ca. 10.000 mensen zijn die het Noordfries actief
beheersen.Walker (1997:3) schat het aantal Friestaligen op 8000 à 10.000.
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6 Het Noordfries in Duitsland

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het beleid en de beleidsontwikkeling met betrekking
tot het in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein gesproken Noordfries
centraal. Evenals in het vorige hoofdstuk gaat het om de beantwoording van
de in hoofdstuk 1.7 ad A, B en C geformuleerde vragen. Eerst wordt
ingegaan op het in de loop van de geschiedenis ontwikkelde taalbeleid
inzake het Noordfries. Daarbij ga ik ook in op de tijd voor de Tweede
Wereldoorlog, omdat het begin van de beleidsvorming inzake het Noordfries
in het eerste decennium van de twintigste eeuw valt te traceren. Vervolgens
beschrijf en analyseer ik een beleidsonderwerp dat over langere tijd door de
Noordfriese pleitcoalitie ter realisering is nagestreefd: het Noordfries op de
radio. Ik besluit het hoofdstuk met een aantal concluderende opmerkingen.

6.2 Sleeswijk-Holstein en het Noordfries1

6.2.1 Grondwet

Het beleid van de deelstaat Sleeswijk-Holstein kenmerkt zich sinds het einde
der jaren tachtig door een nieuwe en actieve betrokkenheid met het Noord-
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Buiten dit onderzoek valt het in de Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen gesproken Saterfries.2

In de tegenwoordige gemeente Saterland (Landkreis Cloppenburg) wordt door 1500 à 2000
inwoners het Saterfries gesproken (Walker, 1996:6-10). In het meest recente onderzoek naar
het Saterfries, komt Stellmacher (1998:27) tot het getal van 2.250 Saterfries sprekende
Saterlanders. In de voorbereiding van de op 19 mei 1993 vastgestelde nieuwe Grondwet voor
Nedersaksen is sprake geweest van een mogelijk artikel inzake de bescherming van het Fries
en het Nederduits, maar om verschillende redenen haalde dat de eindstreep niet. Als
compensatie voor het niet opnemen in de Grondwet, worden het Fries en het Nederduits in de
Nedersaksische onderwijswet (Schulgesetz) genoemd (Lemke, 1998:378- 381). Daarmee is
er voor het eerst, nu het Saterfries facultatief wordt onderwezen en, naast onder meer het
Noordfries, onder de werking van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen
is gebracht, van aandacht voor het Saterfries sprake. De Bondsrepubliek Duitsland heeft bij
de ratificatie van de Kaderconventie ter Bescherming van Nationale Minderheden aangegeven
dat naast de Sorben en de Denen met Duits staatsburgerschap, ook de Friezen en de Sinti en
Roma met Duits staatsburgerschap tot de nationale minderheden worden gerekend. Of de
ondertekenaars daarbij rekening hebben gehouden met het bestaan van de Saterfriezen is
onduidelijk. Die onduidelijkheid bestaat niet langer bij de ratificatie van het Europees
Handvest voor Regionale of Minderheidstalen, waarbij 36 maatregelen genoemd in deel III
van het Handvest op het Saterfries van toepassing zijn verklaard. Het Saterfries is met deze
recentelijke aandacht voor het eerst uit zijn obscuriteit getreden. Op de nog maar kortgeleden
op de Akademie Sankelmark bij Flensburg gehouden conferenties over het (Noord-)fries komt
het Saterfries niet voor. Zie daarvoor de verslaglegging van de beide conferenties: Thomas
Steensen und Alastair Walker (Hrsg.) Friesen heute, Bräist/ Bredstedt, 1990, en Reimer Kay
Holander und Thomas Steensen (Hrsg.) Friesen und Sorben, Bräist/Bredstedt, 1991. Vele
decennia eerder herkende het in 1932 opgerichte Duitse taalarchief, thans het Institut für
deutsche Sprache het Saterfries niet als een zelfstandige taal. De taalkundigen van die
organisatie meenden met een Nederduits dialect te maken te hebben (Stellmacher,
1993:282-283).
Dat het Saterfries buiten dit onderzoek valt, heeft te maken met het feit dat voor het Saterfries,
afgezien van de opname in het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen, geen
of amper sprake van enige beleidsvorming is, hoewel sommige Saterlanders graag zouden zien
dat het Saterfries overheidssteun zou krijgen (Stellmacher, 1998:33-34).
Het debat op 4 juni 1987 gaat terug op een door de SSV-afgevaardigde Karl Otto Meyer3

geïnitieerd besluit van de Landtag van 17 februari 1987.
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fries.  Op 4 juni 1987 debatteerde het Sleeswijk-Holsteinse parlement, de2

‘Landtag’, voor het eerst uitgebreid over een rapport van de landsregering
over de taal en cultuur van het Friese bevolkingsdeel (Steensen, 1995:402).3

Die gebeurtenis stond niet los van de al veel langer bestaande parlementaire
aandacht voor de situatie van de Deenstalige minderheid in Sleeswijk-Hol-
stein, alsmede de Duitstalige minderheid in Noord-Sleeswijk. Bovendien
lijkt de nieuwe aandacht voor het Noordfries evenmin los te staan van de
algemeen in Europa toegenomen belangstelling voor de regionale talen. Op
29 oktober 1986 stond het eerste tot de Deens- en Duitstalige minderheden
aan weerszijden van de grens beperkte ‘Minderheitenbericht’ van de
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Op 28 januari 1986 vraagt de Sleeswijk-Holsteinse Landtag aan de regering van Sleeswijk-4

Holstein om iedere kabinetsperiode een nota samen te stellen over de ontwikkeling van het
werk “im kulturellen und sozialen Bereich” van de Deense minderheid in Sleeswijk-Holstein
en de Duitse minderheid in Denemarken, de met dat werk samenhangende financiële, eco-
nomische en organisatorische aspecten, de politieke en maatschappelijke betekenis van het
werk voor de ontwikkeling van de regio Sleeswijk en het samenleven van minderheid en
meerderheid in Sleeswijk (Minderheitenbericht, 1996:29). In de eerste nota (1986) wordt de
berichtgeving nog beperkt tot de Deense en de Duitse minderheid in Sleeswijk, het daarop
volgende Bericht (1992) is, na het presenteren van een afzonderlijk rapport over de Friese taal
en cultuur in 1987, uitgebreid met een hoofdstuk over de Friese volksgroep en het in 1996
verschenen rapport wijdt naast aandacht voor de drie genoemde groepen, voor het eerst ook
een aantal paragrafen aan de in Sleeswijk-Holstein wonende Duitse Sinti en Roma, nadat de
Landtag daartoe op 11 november 1993 heeft besloten.
Bericht zur Arbeit der Minderheiten und der friesischen Volksgruppe für die 12. Legislatur-5

periode (1988-1992), Kiel 1992.
Het begin van een vernieuwde Grondwet ligt in de politieke machinaties van minister- presi-6

dent Barschel, zoals die uiteindelijk uitgroeien tot de zich in 1987 afspelende Barschel-affaire,
die ook daarna voor veel politieke en maatschappelijke commotie zorgt, alsmede de in de
Landtag na de verkiezingen van 1987 ontstane patstelling vam 37 CDU en F.D.P.- stemmen
tegenover 37 SDP en SSV-stemmen (Den Dekker-van Bijsterveld: 1990:78; Hamer,
1990:9-12). Hamer kwalificeert de wijziging van de Grondwet treffend door te spreken over
een ‘Parlaments-Verfassung’ die de plaats heeft ingenomen van een ‘Ministerpräsidenten-
Verfassung’.
De regering van Sleeswijk-Holstein is van mening dat ook de Sinti en de Roma in art. 5 van7

de Grondwet genoemd dienen te worden (Bericht, 1996:11). In de voorbereiding van de ko-
mende Grondwetswijziging worden naast de Sinti en de Roma, de volgende nieuwe staats-
doelen genoemd: sport, Nederduits, een achterstellingsverbod voor gehandicapten en de be-
vordering van de deelname aan de informatiemaatschappij (Husumer Nachrichten, 6 februari
1998). Art. 9 lid 2 van de Sleeswijk-Holsteinse Grondwet luidt thans: “Das Land schützt und
fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache” (Lemke, 1998:3).
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regering op de agenda van de Landtag.  En op 22 januari 1992 stond voor de4

tweede maal een ‘Minderheitenbericht’ op de agenda van de Landtag. In het
tweede ‘Minderheitenbericht (1988-1992)’ wordt niet langer alleen de
situatie van de Deenstalige minderheid van Zuid-Sleeswijk en de Duitstalige
minderheid van Noord-Sleeswijk besproken, maar komen ook de
Noordfriezen uitgebreid aan de orde.  De aandacht voor de Noordfriezen is5

een logisch vervolg op het in de nieuwe Grondwet van Sleeswijk -Holstein,
zoals die op 13 juni 1990 is vastgesteld, opgenomen minderhedenartikel.6

Het betreffende Artikel 5 van de Grondwet van 1990 luidt:

“Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheid ist frei; es entbindet nicht von

den 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.”7
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Art. 5 van de Grondwet van Sleeswijk-Holstein van 13 december 1949 luidt: “Das Bekenntnis8

zu einer nationalen Minderheit ist frei; es entbindet nicht von den allgemeinen
staatsbürgerlichen Pflichten.” Art. 6, lid 6, luidt vervolgens: “Die Erziehungsberechtigten
entscheiden, ob ihre Kinder die Schule einer nationalen Minderheit besuchen sollen.” Het in
de Grondwet opnemen van deze artikels is direct gerelateerd aan de tekst van de op 26
september 1949 door de Sleeswijk-Holsteinse regering uitgebrachte Kieler Erklärung (Lemke,
1998:108).
De nieuwe Sleeswijk-Holsteinse Grondwet staat voor wat Artikel 5 betreft, model voor de9

Grondwetten van Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen en Saksen-Anhalt.
Een ‘Zielbestimmung’ is geen maatregel die zo nodig met hulp van de rechter kan worden10

afgedwongen. Het gaat veeleer om een inhoudelijk oriëntatiekader voor het overheidsbeleid.
De Sleeswijk-Holsteinse regering spreekt in dit kader zelf over: “Staatszielbestimmungen die
zwar den Staat verpflichten und verbindliche Orientierungspunkte setzen, dem Einzelnen aber
keinen subjektiven Anspruch gewähren” (Bericht, 1996:37).
Zie daartoe onder meer: Friesisch in Flensburg, in: Nordfriesland, 117, 1997, S. 3.11
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Kent de Sleeswijk-Holsteinse Grondwet van 13 december 1949 reeds het
eerste deel van Artikel 5, de laatste volzin van artikel 5 is nieuw.  Deze8

wijziging illustreert de veranderde opstelling van de Sleeswijk-Holsteinse
overheid inzake de werking van de democratie en houding tegenover de in
het land wonende minderheden.

De redactie van Artikel 5 van de Sleeswijk-Holsteinse Grondwet diende
als voorbeeld voor de hiervoor reeds gememoreerde inspanningen van het
land Sleeswijk-Holstein om in de Grondwet van de Bondsrepubliek een
gelijksoortig artikel met betrekking tot de bescherming van en de steun aan
de minderheden opgenomen te krijgen.  Toen het federale niveau de9

Sleeswijk-Holsteinse opzet niet volgde, stemde de regering van de deelstaat
tegen de Wet tot verandering van de Grondwet van de Bondsrepubliek, om
daarmee tot uitdrukking te brengen dat juist Sleeswijk-Holstein met zijn
meerjarige ervaringen met de bescherming van minderheden geen
grondwetsverandering kon steunen, waarin geen plaats is voor een artikel
inzake de bescherming van minderheden (Bericht: 1996:37).

Het is overigens de vraag in hoeverre de in het Sleeswijk-Holsteinse
Grondwetsartikel verwoorde bescherming en bevordering meer dan een
symbolische betekenis hebben. Het gaat immers om een zogenaamde
‘Zielbestimmung’ en niet om een ‘unmittelbar durchsetzbarer Anspruch’
(Von Mutius, 1992:29).  Het onderscheid tussen die twee werd ook de10

Noordfriezen snel duidelijk, als het gaat om een, ondanks het beroep op
artikel 5 van de Grondwet, niet geslaagd keren van de bezuinigingen op het
sinds 1988 aan de Bildungswissenschaftlichen Hochschule Flensburg,
Universität, de voortzetting van de eerdere Pädagogische Hochschule, te
Flensburg verbonden hoogleraarschap Fries.  Zolang er geen sprake is van11

een nadere uitwerking in wetgeving en beleid houdt de ‘Zielbestimmung’
van Artikel 5 voor de Deens- en Friestaligen een geringe praktische
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Nog voor de op grond van de artikelen 109-114 van het Verdrag van Versailles in 1920 ge-12

houden referenda, voorzag de Praagse Vrede van 1866 in het houden van een referendum met
betrekking tot het staatsburgerschap in het grensgebied. Van Deense zijde werd sindsdien
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relevantie in. Bovendien zou een op grond van het Grondwetsartikel
gebaseerde bijzondere behandeling van tot de minderheid behorende
individuen, bijvoorbeeld in de zin van een voorkeursbehandeling bij
overheidsbenoemingen, in strijd met het gelijkheidsbeginsel zijn. Een tot de
minderheid behorend individu kan alleen indirect, dat wil zeggen via
maatregels die de groep betreffen, positief gediscrimineerd worden.

De eerste Sleeswijk-Holsteinse regeling inzake het gebruik van de taal is
die van artikel 24 van de Sleeswijk-Holsteinse Grondwet van 15 september
1848.

“Der bestehende Gebrauch der Sprachen in Kirche und Schule, Rechtspflege und

Verwaltung ist gewährleistet. Die Gesetze werden in deutscher Sprache erlassen;

denselben wird für diejenigen Distrikte, in denen die dänische Sprache Kirchen-

und Schulsprache ist,eine beglaubigte dänische Übersetzung hinzugefügt.”

Het opnemen van artikel 24 heeft alles te maken met de conflicten tussen de
Duitse en de Deense nationale bewegingen, terwijl de redactie niet losstaat
van de tegelijkertijd in Frankrijk plaatsvindende discussies over de grond-
rechten (Lemke, 1998:104). De bedoeling van het artikel is onmiskenbaar
het voorkomen van een taalstrijd die de eenheid van Sleeswijk-Holstein zou
bedreigen. Het betreffende artikel zou echter al snel, 28 maart 1849,
‘ingehaald’ worden door de verder reikende formulering van §188 van de
‘Frankfurter Reichsverfassung’.

6.2.2 Eerste tegemoetkomingen

De actuele betrokkenheid van de deelstaat met het Noordfries en de autoch-
tone minderheden in het algemeen, vindt zijn oorsprong in de jaren twintig
van deze eeuw als er ten gevolge van de dan plaatsvindende
grenswijzigingen vele scherpe kanten aan de minderhedenproblematiek
zitten. De grens tussen Denemarken en Duitsland wordt opnieuw getrokken
na het in 1920 houden van een in het ‘Verdrag van Versailles’ na
Wereldoorlog I overeengekomen plebisciet. Het eerdere hertogdom
Sleeswijk wordt gedeeld, waarbij Noord- Sleeswijk aan Denemarken toevalt
en Zuid-Sleeswijk een deel blijft van de Pruisische provincie
Sleeswijk-Holstein. De nieuwe landsgrens is verantwoordelijk voor het aan
beide zijden van de grens ontstaan van een minderhedenproblematiek.  Aan12
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steeds aangedrongen op het houden van een dergelijke volksraadpleging (Wulf, 1996: 521).
Zie voor een persoonlijk verslag van de gebeurtenissen rond de referenda: Joachim Hinrichsen,
Ein Föhrer blickt zurück, Bräist/Bredstedt, 1988. Zie ook: Thomas Steensen, Rudolf Muuß,
Husum, 1997, 17-23.
Het bestaan van de Deense minderheid in het thans tot de Bondsrepubliek Duitsland be-13

horende Zuid-Sleeswijk heeft onder meer te maken met het langdurige Deense bestuur over
het gebied. Dat bestuur vangt aan in 1460 als de Deense koning Christiaan I tot hertog van
Sleeswijk en graaf van Holstein en Stormarn wordt gekozen (Panten, 1995:89). Van 1544 tot
in de achttiende eeuw regeren naast de Deense koning de aan hem gelieerde hertogen van
Gottorf en hertogen van Sonderborg over delen van het gebied. In de Noordse oorlog (1721)
slaagt de Deense koning erin om de heerschappij over geheel Sleeswijk terug te krijgen.
Bovendien verkrijgen de Denen in 1773 eveneens de heerschappij over Holstein, waarmee de
Deense ‘Gesamtstaat’ voltooid wordt (Kuschert, 1995:169). De Deense ‘Gesamtstaat’ vindt
zijn einde in 1814, als Denemarken als verliezer aan de zijde van Napoleon, Noorwegen en
Zweden moet afstaan. Daarna verliest het in de Duits-Deense oorlog van 1864 Sleeswijk en
Holstein aan respectievelijk Pruisen en Oostenrijk (Steensen, 1995:247-249). Vanaf dat
moment is er sprake van een Deense minderheid.
Die minderheid wordt aanzienlijk kleiner ten gevolge van de in 1920 opnieuw getrokken
landsgrens. Een groot deel van de tot dan bestaande Deense minderheid komt terug in
Denemarken, terwijl de in aantal gekrompen Deense minderheid in Duitsland, zich opnieuw
moet organiseren, waarna men al snel wordt geconfronteerd met discriminatie en onder-
drukking, als de nationaal-socialisten het hoe langer hoe meer voor het zeggen krijgen. De
toenemende druk van nationaal-socialistische zijde op de Deense minderheid leidt tot een sterk
dalend ledental van de Südschleswigsche Verein/Sydslesvigsk Forening (SSF), de organisatie
van de Deenstalige minderheid, terwijl ook de aantallen kinderen die Deense scholen
bezoeken sterk teruglopen (Runge, 1993:126-127). Na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, en daarmee het uiteenvallen van het Duitse Rijk, ontstaat een geheel nieuwe situatie,
waarbij onder meer het ledental van de SSF tussen 1945 en 1948 met een factor 27 toeneemt.
Ook het aantal de Deense school bezoekende leerlingen bedraagt in 1950 een dertigvoud van
het aantal van voor de oorlog. Bij de verkiezingen voor de Landtag van 1947 krijgen de Deens
georiënteerde kandidaten 99.500 stemmen op zich uitgebracht, terwijl dat in 1933 niet meer
dan 4.658 waren (Höffken, 1994:21-27). Die aantallen zeggen overigens minder over de
omvang van de Deense minderheid, dan over het naoorlogse uiteenvallen van de Duitse
maatschappij. Een aansluiting bij de Deense minderheid wordt met name ingegeven door de
wens om een grenscorrectie met Denemarken te realiseren, alsmede de wens om voor de
psychische en materiële problemen van het na-oorlogse Duitsland en de gevolgen van de
nationaal-socialistische dictatuur te vluchten (Höffken, 1994:28). In het Minderheitenbericht
(1996:39) wordt van ca. 50.000 inwoners uitgegaan, die zich tegenwoordig met de Deense
cultuur, tradities en taal verbonden voelen. Runge (1993:145) spreekt over 40.000-50.000
personen die tot de Deense minderheid behoren. Dat aantal vertegenwoordigt ongeveer 8%
van de gehele bevolking in het gebied tussen de Duits-Deense grens en de Eider. Het door de
Sydslesvigsk Forening (SSF) uitgegeven Årbog geeft geen informatie over het ledental. Wel
worden aantallen leerlingen die scholen en voorschoolse voorzieningen van de Dansk
Skoleforening for Sydslesvig bezoeken, weergegeven. In 1986 ging het daarbij om 5306
leerlingen en in 1997 om 5719 scholieren (Sydslesvigsk Årbog 1996-97, Flensborg, 1997, 71).
De Dansk Skoleforening had bij het afsluiten van het schooljaar 1994/95 1258
medewerk(st)ers in dienst, waaronder 586 leerkrachten en 117 kleuterleidsters (Sydslesvigsk
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Deense zijde ontstaat een Duitstalige minderheid, en aan Duitse zijde wordt
de tot dan levende Deense minderheid aanzienlijk gereduceerd.  Om de13
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Årbog 1994-95, Flensborg, 1995, 56).
De hertogdommen Sleeswijk en Holstein vormen sinds 1867 een Pruisische provincie, waar-14

van het bestuur zijn zetel in de stad Schleswig heeft. De hoogste vertegenwoordiger van de
centrale Pruisische overheid, de ‘Oberpräsident’ had tot 1879 zijn zetel in Kiel, tussen 1879
en 1917 in Schleswig en vanaf 1917 weer in Kiel (Jessen-Klingenberg, 1992:277-278). Tot
het einde van de jaren zeventig van de negentiende eeuw had het Pruisische beleid de
bedoeling om de Deensgezinde Sleeswijkers als loyale staatsburgers in het koninkrijk te in-
tegreren. De schooltaalverordening van 1871 voerde het onderwijs van het Duits in, niet
verder dan nodig voor een leven in de Duitse maatschappij. Maar na 1879 veranderde het
beleid. Het Pruisisch-Duitse nationalisme, aangehangen door de Pruisische ambtenaren,
beschouwde de Deensgezinde Noord-Sleeswijkers (en de Polen) als rijksvijanden die na één
generatie zowel qua gezindheid als taal Duits dienden te zijn. In 1876 werd het Duits de enige
nog toegestane ambtelijke taal, terwijl twee jaar later in ongeveer de helft van alle
onderwijsuren Duits werd gebruikt en tien jaar later was dat het geval voor het gehele on-
derwijs in de zogenaamde ‘Volksschule’. In hetzelfde jaar werd de laatste Deenstalige school
door de overheid gesloten (Schultz Hansen, 1996:478).
Artikel 113 van de ‘Reichsverfassung’ luidt: “Die fremdsprachigen Volksteile des Reichs
dürfen durch die Gesetzgebung und Verwaltung nicht in ihrer freien, volkstümlichen
Entwicklung, besonders nicht im Gebrauch ihrer Muttersprache im Unterricht, sowie bei der
inneren Verwaltung und der Rechtspflege beeinträchtigt werden” (Lemke, Jan, 1998:79).
Het nieuwe beleid van de Duitse overheid tegenover de minderheden valt niet los te zien van
het Verdrag van Versailles. De Duitse Rijkskanselier en Minister van Buitenlandse Zaken
Gustav Stresemann (1878-1929) voert een op bescherming van de Duitse minderheden buiten
Duitsland gerichte politiek. Dat betekent echter ook dat niet aan de minderheden binnen
Duitsland kan worden voorbij gegaan (Feitsma, 1986:27).
Artikel 73 van de Pruisische Grondwet van 1920 verloor in 1933 zijn betekenis met het15

afschaffen van de provinciale landdagen.
Tegelijk wordt in het nieuwe grensgebied een actief Duits beleid gevoerd, in de zin van een16

versterken van de economische, sociale en culturele infrastructuur. Deze ‘Deutschtumsarbeit’
betrof zowel nieuwe (spoor-) wegen, de ontginning van land, het ontwikkelen van biblio-
theekvoorzieningen, nieuwbouw van scholen en buitenschoolse voorzieningen, enz. (Steensen,
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daarmee ontstane uiterst gevoelige grenssituatie niet verder te belasten voert
Pruisen, mede tegen de achtergrond van artikel 113 van de ‘Reichsver-
fassung’ van 1919, een tolerante politiek tegenover de Deense minderheid.14

Pruisen is het enige Duitse land dat in artikel 73 in zijn Grondwet van 1920
een bepaling met betrekking tot nationale minderheden kent. Artikel 73
luidt: 

“Die Provinziallandtage können durch Provinzialgesetz neben der deut-
schen Sprache zulassen; a) eine andere Unterrichtssprache für fremd-
sprachige Volksteile, wobei für den Schutz deutscher Minderheiten zu
sorgen ist; b) eine andere Amtssprache in gemischtsprachigen Landes-
teilen.”15

De eerdere verboden inzake Deense activiteiten, Deens onderwijs en Deense
kerk worden ingetrokken.  Binnen die door de Pruisische overheid geprakti16
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1995:324).
Als het Pruisische Kultusministerium op 14 februari 1928 zijn toestemming geeft voor een17

nieuwe regeling van het onderwijs van het Noordfries, gaat dat “Zur Vermeidung von
Mißdeutungen” zonder een openbare bekendmaking. De nieuwe regeling moet verder worden
gezien als “Pflege heimischer Kultur” en niet als “Minderheits-förderung” (Steensen,
1986:349). Zondergeld (1978:134) spreekt in dit verband ten onrechte over een “zeer
vooruitstrevend beleid” van de zijde van de socialistische Pruisische regering ten aanzien van
de Deense en de Friese minderheid.
Het besluit van 1925 geeft de onderwijzer Albrecht Johannsen aanleiding te spreken over een
“Wendepunkt in dem Kampf um die Erhaltung der Sprache” (Steensen, 1986:341). Zie in
hoofdstuk 5 de uitspraak van G.A. Wumkes ter gelegenheid van de wijziging van de Lager
Onderwijswet van 1920, waaruit een zelfde waardering spreekt voor het belang van de
getroffen regelgeving.
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seerde houding inzake de minderheden past ook het in 1925 genomen besluit
om het Noordfries een plaats in het lager onderwijs te geven (Steensen,
1986: 344-347; Zondergeld, 1978:134). . Het regeringsbesluit is bedoeld17

om een verder teruggaan van de Noordfriese taal voor zover mogelijk tegen
te gaan, zo maakt de aanhef van het schrijven, waarin regeringspresident
Adolf Johanssen het besluit van de regering meedeelt, duidelijk (Wenzel,
1993:213). De werkelijke bedoeling had echter minder met de zorg voor het
Noordfries te maken, dan wel met de hiervoor genoemde nationaal-politieke
overwegingen (Steensen, 1986:345). Daarmee vormt een aan het betreffende
beleidssubsysteem in feite externe overweging de voornaamste prikkel om
tot beleid over te gaan.

Het besluit van de regering van Sleeswijk viel overigens niet in goede
aarde in Berlijn, waar de Pruisische minister van onderwijs zich met het oog
op de politieke betekenis van het onderwijsbesluit beklaagde over het feit
dat zijn goedkeuring niet vooraf gevraagd was (Steensen, 1986:346).

In de voor het vak Duits bedoelde uren kunnen in de nieuwe opzet ook
Friese stukken worden gelezen. Friese gedichten kunnen, het liefst op vrij-
willige basis, worden geleerd en er kan aandacht aan grammatica en spelling
van het Fries worden geschonken. In de uren ‘Heimatkunde’ kunnen
verhalen in het Fries verteld worden en enige aandacht aan de Friese
geschiedenis worden geschonken. Onder het vak zingen en tijdens de
godsdienstlessen bestaat eveneens ruimte voor het Fries, zo laat de
regeringspresident weten. Om de aanbevelingen met succes door te kunnen
voeren is de overheid bereid om de onderwijzers die het Fries beheersen
naar het Friese taalgebied over te plaatsen. De geadresseerden worden
gevraagd om binnen vier weken te laten weten waar het Fries nog wordt
gesproken, ergo waar aandacht voor het Fries op de scholen opportuun is en
of de onderwijzers in die gevallen de aanbevelingen daadwerkelijk kunnen
nakomen.
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Na het bekend worden van het besluit boekt de Friesisch-schleswigsche Verein het bereikte18

succes op haar rekening bij, waarop de Sleeswijker regering laat weten dat zij reeds lang
onderhandelde met de Nordfriesische Verein als de vertegenwoordiger van de Friese
bevolking (Steensen, 1986:345).
De Foriining fuar Söl’ring Spraak en Wiis werd in 1900, mede met het oog op het de Sylter19

taal en cultuur bedreigende toerisme, op Sylt opgericht en gaat vooraf aan de in 1905
opgerichte Söl’ring Foriining (Steensen, 1995:301).
Initiatiefnemer tot het uiten van de wens tot Fries onderwijs, was Andreas Hübbe (1865-20

1941), een in Hamburg wonende, maar op Sylt opgegroeide, koopman, die het moeder-
taalanalfabetisme van de Sylters wilde tegengaan. Zijn initiatief bleef eerst bij het uiten van
de wens daartoe, omdat hijzelf naar Buenos Aires vertrok en de Foriining fuar Söl’ring
Spraak en Wiis intern verdeeld was (Steensen, 1996a:224-225).
Dat is mede te danken aan de in 1907 gedane oproep door Pieter de Clerq (1849-1934) die op21

het belang van het Fries in het onderwijs wees. De Clerq stond, zoals in hoofdstuk 5 reeds
werd gememoreerd, in 1900 aan de basis van het in het beginselprogramma van het
Westerlauwers-Friese Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse opnemen van een passage
over het bevorderen van het onderwijs van het Fries. De oproep van De Clerq lijkt door
Andreas Hübbe, ondertussen naar Hamburg teruggekeerd, gebruikt te zijn om de samenstelling
van een Sylter leesboek te initiëren. Het op 27 juni 1909 verschijnen van het door de
oorspronkelijk van Sylt afkomstige onderwijzer Boy Peter Möller (1843-1922) samengestelde
leesboek maakte het onderwijs van het Fries feitelijk mogelijk (Steensen, 1996a:225-226).
Overigens is niet iedere ouder of onderwijzer op het eiland Sylt met het initiatief om het Fries
te onderwijzen ingenomen (Steensen, 1996a:227-230).
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Het besluit van 19 februari 1925 volgt twee jaar nadat het Nederduits de-
zelfde faciliteiten heeft gekregen. In beide gevallen wordt een en ander door
de overheid gezien als ‘Volkstumspflege’, om daarmee duidelijk te maken
dat het niet de bedoeling is om een geschreven variant van de betrokken
talen door het onderwijs te doen bevorderen. Op die wijze dient het gevaar
dat de positie van het Duits nadeel van de invoering van de regionale taal
ondervindt, ontlopen te worden. De gang van zaken met het Fries in het
onderwijs maakt dit duidelijk, zo concludeert Steensen (1986:104),
“Obwohl es den Trägern der friesischen Sprachbewegung selbst nur zum
Teil bewußt war, zeigte sich, daß die friesische Arbeit stets auch an
nationalpolitische Fragen rührte.”

Het besluit van 19 februari 1925 kent een voorgeschiedenis.  Die voor-18

geschiedenis vangt op 10 juli 1900 aan, als op de oprichtingsvergadering
van de Foriining fuar Söl’ring Spraak en Wiis voor het eerst de wens wordt
geuit om het Fries een plaats te geven binnen het officiële leerplan
(Steensen, 1996a:223).  Die wens, zowel gericht op het onderwijs van de19

Friese taal, als Friese geschiedenis en heemkunde, bleef echter eerst nog
zonder daadwerkelijke gevolgen.  Eerst in juni 1909 wordt op sommige20

scholen en met goedvinden van de lagere autoriteiten enige aandacht aan het
Noordfries geschonken.  Toen de verantwoordelijke Pruisische minister21

daarvan lucht kreeg, verbood hij, tot ontevredenheid van de plaatselijke
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Het is overigens één van de weinige keren dat de centrale overheid aandacht aan het22

Noordfries wijdt. Zoals Steensen (1986:57) schrijft: “Die staatlichen Behörden nahmen von
der Existenz des Nordfriesischen fast gar keine Notiz. Bei Betrachtungen der nationalen
Verhältnisse in Schleswig trat die nordfriesische Bevölkerung als eigener Faktor damals kaum
in Erscheinung.” Het verbod van de Pruisische overheid beperkte zich tot de school van
Westerland, de plaats waar de meeste scholieren toen reeds niet meer Friestalig waren.
De Nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe werd voorafgegaan door de in23

1879 in Niebüll opgerichte Nordfriesische Verein, die haar activiteiten in 1891 staakte
(Steensen, 1986:43-53).
Op haar eerste, na de Eerste Wereldoorlog, in 1921 gehouden jaarvergadering, liet de Nord-24

friesische Verein blijken zich niet te willen neerleggen bij de nieuw getrokken Duits-Deense
grens. Zij sloot zich aan bij de Schleswig-Holsteiner Bund, de voornaamste Duitse
grensorganisatie die zich een verschuiven van de grens in noordelijke richting ten doel stelde.
Daarmee bekende de Nordfriesische Verein duidelijke politieke Duitse kleur. Tegelijk maakte
zij de zorg voor het bedreigde Noordfries tot haar voornaamste doel (Steensen, 1995:324).
Die keuze was voor de inwoners van de betrokken regio weliswaar in 1864 niet aan de orde,25

maar een opgaan van het hertogdom Sleeswijk in de Deense staat werd toen eenparig door de
Noordfriezen afgewezen (Steensen, 1995:248).
Het onderscheid dat in het actuele artikel 5 van de Grondwet van 1990 wordt gemaakt tussen26

minderheid en volksgroep kan, zoals in hoofdstuk 2 reeds is opgemerkt, alleen worden
begrepen in samenhang met de tweedeling in de zin van een ‘eigenes nichtdeutsches Volk’
ofwel van een ‘deutscher Stamm’. Bij de voorbereiding van de Kieler Erklärung wensen de
Deense vertegenwoordigers als Deense volksgroep in de Verklaring opgenomen te worden,
omdat zij de term minderheid als te belast tijdens het nationaal-socialistische bewind zagen.
De vertegenwoordigers van de nieuwe regering van Sleeswijk-Holstein achten echter de term

252

gezagsdragers, op 11 oktober 1909 het Friese onderwijs aan de school van
Westerland op het eiland Sylt.  De Söl’ring Foriining legde zich meteen bij22

het ministeriële, met het oog op de nationale eenheid geformuleerde besluit
neer. Men wilde geen conflict met de overheid (Steensen, 1986:98-102). Op
de andere Sylter scholen werd nog tot de Eerste Wereldoorlog het Söl’ring
Leesbok gebruikt, maar daarna raakte de aandacht voor het Fries al snel in
het verval. Onderscheidde de Söl’ring Foriining zich al niet door een actieve
opstelling, de Nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe, in
1902 onder invloed van de neo-romantische vernieuwingsbeweging van
rond de eeuwwisseling in Husum opgericht, hield zich geheel afzijdig van
de kleine Sylter taalstrijd.  Evenmin ondernam de Nordfriesische Verein in23

die tijd pogingen om het Fries elders in Noord-Friesland in het onderwijs
ingevoerd te krijgen.24

Dat het Fries direct met nationaal-politieke kwesties te maken kreeg, zou
tijdens de naweeën van de Eerste Wereldoorlog nog duidelijker worden. De
hiervoor reeds genoemde referenda van 1920 vergen ook van de zijde van de
Noordfriezen een expliciet kiezen voor òf Duitsland òf Denemarken.  Zij25

die de laatste optie kiezen zijn van mening dat de Friezen een zelfstandig
volk vormen, terwijl de Friezen die voor de eerste optie kiezen over een
Duitse stam spreken.  Ook de toekomst van het Noordfries speelt een,26
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volksgroep om dezelfde reden te belast. Uiteindelijk gebruikt de Verklaring de term min-
derheid (Höffken, 1994:130). Aan het in het grondwetsartikel gemaakte onderscheid tussen
minderheid en volksgroep liggen in de huidige tijd niet langer conflictuerende verhoudingen
ten grondslag (Höffken, 1994:346).
Op 3 juli 1928 neemt de daartoe door het Nationaliteitencongres ingestelde commissie op27

grond van onvoldoende Noordfriese “kollektiven kulturellen Lebensäußeringen dauernder
Art”, unaniem het besluit om de Noordfriezen niet tot het Nationaliteitenkongres toe te laten
(Feitsma, 1986:28; Steensen, 1986:271).
Folkertsma (1950:92-95) wijst op de overeenkomst tussen de Noordfriese tegenstellingen en28

die binnen de Friese beweging, als het gaat om de tegenstelling tussen provincialisme en
nationalisme. Nordfriesische Verein en Friesch Genootschap staan, volgens Folkertsma, met
hun provincialistische opstelling, tegenover de nationalistische opvattingen van de
Friesische-Schleswigsche Verein, Jongfryske Mienskip en het Selskip foar Fryske Tael- en
Skriftekennisse.
Hoewel er niet langer sprake is van een “met elkaar op voet van oorlog verkeren” (Zondergeld,29

1978:146), bestaat het verschil in oriëntatie nog steeds. De Nordfriesische Verein für
Heimatkunde und Heimatliebe benadrukt de oriëntatie op Duitsland, en de Foriining for
nationale Frasche, later de Foriining for nationale Friiske, zoals de Friesisch-Schleswigsche
Verein sinds 1934/35 heet, benadrukt de eigenheid van de Friezen. De laatste wordt daarbij
ondersteund door de organisaties van de Deense minderheid. Van Duitse zijde is het niet
ongebruikelijk om in dit kader over “Danofriesen” te spreken (Steensen, 1986:258). De beide
organisaties verschillen overigens niet wanneer het gaat om de waarde die aan de Friese taal
wordt gehecht (Steensen, 1986:333). Het karakter van de Noordfriese ideologische en
organisatorische tweedeling is sinds de jaren vijftig langzaam meer ontspannen geraakt, mede
onder invloed van de samenwerking en de contacten met Oost- en Westerlauwerse Friezen,
zoals die sinds 1956 in de in Leer (Ostfriesland) nieuw opgerichte Fryske
Rie/Friesenrat/Frasche Redj gestalte hebben gekregen (Steensen, 1995:400). Steensen
(1998:26) kwalificeert de actuele verhoudingen tussen de twee Noordfriese organisaties als
volgt: “Aus dem früheren Gegeneinander entwickelte sich ein Nebeneinander und in jüngere
Zeit ein Miteinander, das sich meistens friesisch-herzlich und manchmal auch friesisch-herb
gestaltet.” De contacten tussen Noord- en Westerlauwerse Friezen trokken in 1928 de
aandacht van de Nederlandse regering, waarbij de vraag naar het waarom van de Duitse
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weliswaar ondergeschikte, rol in het innemen van een standpunt tegenover
de in 1920 gehouden referenda. De pro-Duitsland-stemmers willen de
positie van het Duits niet aantasten, terwijl de Deensgezinden het Fries
eventueel ten koste van het Duits willen bevorderen (Steensen, 1986:144).
De kwestie wordt opnieuw actueel als het om de vertegenwoordiging van de
Noordfriezen op de van 1925 tot 1938 gehouden Europese
nationaliteitencongressen gaat.  De Noordfriese tweestrijd speelt zich in27

concreto af tussen de Nordfriesische Verein die het pro-Duitse standpunt
vertegenwoordigt en de op 25 mei 1923 in Lindholm opgerichte
Friesisch-schleswigsche Verein die de eigenheid van de Noordfriezen
benadrukt.  Anders dan de Nordfriesische Verein, beschouwt de nieuwe,28

tegen de achtergrond van het referendum van 1920 ontstane organisatie, de
Noordfriezen niet als een deel van het Duitse volk, maar als een zelfstandig
volk.  Bovendien onderkent de Friesisch-schleswigsche Verein duidelijk de29
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belangstelling voor de Friese beweging in Nederland centraal stond (Van Rijn, Sieben,
1991:114; Feitsma, 1986:28-29).
Het lukte lijsttrekker en voorzitter van de Friesisch-schleswigsche Verein Johannes Oldsen30

om bij de Kreistagverkiezingen van 1925, 1929 en 1933 een zetel te bemachtigen. Bij de
Rijks- en Landtag-verkiezingen van 1928, 1930 en 1932 maakte de Liste Friesland geen
enkele kans. Dat gold ook voor haar streven om de erkenning van de Noordfriezen als
nationale minderheid te bevorderen. Dat streven bleek door slechts weinig Noordfriezen
gedeeld te worden (Steensen, 1986:218-226).
De op 12 september 1926 door de Nordfriesische Verein vastgestelde en door Rudolf Muuß31

voorbereide “Bohmstedter Richtlinien” behelzen een vijftal noties:

“ 1. Wir Nordfriesen sind deutschgesinnt.
2. Wir fühlen uns mit Schleswig-Holstein und der deutschen Kultur seit

Jahrhunderten verbunden.
3. Im Rahmen dieser Kultur wollen wir unsere Stammesart wahren.
4. Wir wünschen, daß unsere Sprache im friesischen Sprachgebiet in Schule und

Kirche gepflegt wird.
5. Wir lehnen es ab, als nationale Minderheit betrachtet zu werden.”

Voor Rudolf Muuß stonden bij de formulering van de richtlijnen “grenzdeutschen und
großdeutschen Belange in unserem kleinen Gebiet” voorop (Steensen, 1997a:41) De “Bohm-
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politieke aspecten van de inzet ten behoeve van het Fries. Vanaf 1925 tot de
machtsovername door de Nazi’s, neemt men met een eigen ‘Liste Friesland’
aan de verkiezingen voor de Kreistag van Südtondern deel, terwijl in 1928
voor het eerst wordt deelgenomen aan de verkiezingen voor ‘Reichs’- en
‘Landtag’.  In 1925 spreekt de Friesisch-schleswigsche Verein zich, zonder30

rekening te houden met de wensen van de ouders, of de houding van de
overgrote meerderheid ten opzichte van het Duits en het Noordfries, vóór
het onderwijs van het Fries uit in die gebieden, waar het Fries gesproken
wordt (Steensen, 1986:336-337). De Nordfriesische Verein acht een
dergelijke opvatting vooreerst ‘politische Pseudoromantik schlimmster
Sorte’, waarmee wordt geïllustreerd hoe gemeenschappelijk gedeelde
kernwaarden, één van de kenmerken van iedere pleitcoalitie, ontbreken.
Maar het zijn niet alleen de twee verenigingen die een rol spelen als het om
de positie en functie van het Noordfries gaat. Zo ondertekenen in 1924 ca.
vijftig Noordfriezen een verzoekschrift aan de Sleeswijkse regering, waarin
om Fries taal-, heemkunde- en geschiedenisonderwijs wordt gevraagd. Het
adres heeft het totstandkomen van het besluit van 19 februari 1925 mede
bespoedigd.

De tweestrijd tussen de twee Noordfriese organisaties culmineert in 1926
in een, omstreden, handtekeningenactie, waarbij meer dan 13.000 van de
indertijd ca. 95.000 inwoners van de Noordfriese regio, zich voor de in de
‘Bohmstedter Richtlinien’ weergegeven opvattingen van de Nordfriesische
Verein uitspreken (Steensen, 1986:229-279, 244-251).  Daarmee laat de Noord31
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stedter Richtlinien” zouden op 27 oktober 1946 door de Nordfriesische Verein opnieuw
bekrachtigd worden, vier maanden nadat de vereniging weer was opgericht (Steensen,
1995:396). Nog in 1983 wilde de Sleeswijk-Holsteinse minister-president Uwe Barschel niet
over een Friese nationale minderheid spreken, waarbij hij verwees naar de Bohmstedter
Richtlinien (Lemke, 1998:178).
Zoals Steensen (1986:254) opmerkt, wordt de stemming in Noord-Friesland sterk beïnvloed32

door het feit dat het begrip ‘nationale minderheid’ vooral verbonden wordt met separatisme
en irredentisme. Deze, op zich onjuiste, inkleuring van het fenomeen nationale minderheid
staat ook aan de wieg van de Bohmstedter Richtlinien.
De rijksminister van Binnenlandse Zaken wil in 1925 de Deense regering niet voor de33

Noordfriezen laten praten in de onderhandelingen tussen de Duitse en de Deense regering over
de kwestie van de minderheden aan weerszijden van de Duits-Deense grens, omdat anders
mogelijk ook Tsjecho-Slowakije zich als vertegenwoordiger van de Sorben zou kunnen gaan
opwerpen (Steensen, 1986:344).
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friese geschiedenis het unieke feit zien dat een minderheid zich tegen de
minderheidsstatus uitspreekt.32

De mening van de overheid over de vraag welke status de Noordfriezen in-
nemen, wordt in de jaren twintig, ondanks het bestaan van Grondwetsartikel
113 inzake de niet Duitstalige volkeren binnen de staat, gekenmerkt door de
zorg om vooral geen nieuwe minderhedenproblemen te laten ontstaan.  In33

dat perspectief wordt ook alles vermeden wat de ontwikkeling van een
Friese minderheid zou kunnen bevorderen. Binnen die politiek past niet een
volledige negatie, maar eerder een bescheiden tegemoetkomen aan Friese
wensen. Een bescheiden tegemoetkomen, want meer dan dat zou immers het
ontstaan van een minderheid juist in de kaart kunnen spelen. Zo komt er aan
de ene kant in 1925 enige ruimte voor het Fries in het onderwijs, en zet de
overheid aan de andere kant alle kaarten op de Nordfriesische Verein, want
deze heeft, zo stelt de Sleeswijker regeringspresident in 1926 vast, “niemals
das Friesentum in anderem Sinne pflegen wollen als etwa plattdeutsche
Vereine das Niederdeutsche.” Het laatste is niet geheel correct, want in de
door de Verein in hetzelfde jaar opgestelde Bohmstedter Richtlijnen wordt
in artikel 4 ook over de zorg voor het Fries in onderwijs en kerk gesproken.
Bovendien stelt de Nordfriesische Verein, nadat gebleken is dat de
resultaten van het besluit van 1925 tegenvallen, actief pogingen in het werk
om tot een betere aanpak te komen. Die pogingen leiden op 19 mei 1928 tot
een nieuw, door de autoriteiten in Berlijn goedgekeurd, besluit van de
regering in Sleeswijk met betrekking tot het Friese onderwijs. Dat besluit
schrijft met directe ingang het opnemen van een uur Fries lezen op het
rooster van de lagere scholen voor. Dat uur kan zomers ten koste van een
uur Duits gaan en winters ten koste van een uur gymnastiek. Daarnaast deelt
het besluit mee dat onderwijzer Albrecht Johannsen te Struckum tot
adviseur voor het Friestalige onderwijs is benoemd (Wenzel, 1993:215). Het
besluit zou tot een reële verbetering van het onderwijs van het Fries leiden.
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Anno 1996/97 geldt die constatering voor 21 scholen in Noord-Friesland (Walker:1997:7).34

De vrijgevigheid van de minister van Binnenlandse Zaken wordt niet gedeeld door de35

regeringspresident van Sleeswijk, die van mening is dat de plannen van de Nordfriesische
Verein op een kunstmatige herleving van het Fries wijzen, welke niet in het belang van de
staat is. De reeds ver voortgeschreden “Eindeutschung” van de Friezen moet niet verstoord
worden door een subsidiëren van het Fries. Op tactische gronden moet echter ook een volledig
afwijzen van ieder verzoek worden vermeden, zo is zijn mening (Steensen, 1986:321).
De predikant dr. Rudolf Muuß kreeg in Noord-Friesland bekendheid, toen hij, wonend in36

Flensburg, optrad als redenaar ten behoeve van de Duitse zaak aan de vooravond van het
plebisciet van 1920 (Steensen, 1997a:18-21, 42). Rudolf Muuß was gehuwd met Else
Muuß-Osterwald, waarvan de oudste zuster is gehuwd met dr. Hermann Höpker-Aschoff die
in 1925 Pruisisch minister van financiën werd (Steensen, 1997a:26).
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Reeds in de zomer van 1928 is het uur Fries op 48 scholen een feit
(Nommensen, 1992:17-19)34

De Nordfriesische Verein vraagt verder om financiële ondersteuning voor
buitenschoolse arbeid op het terrein van de Friese taal en cultuur. Die onder-
steuning wordt, weliswaar slechts gedeeltel i jk, door de
‘Reichsinnenminister’ toegewezen, met het argument dat de activiteiten van
de Verein mee zorgen voor het beschermen van de staat tegen een culturele
en politieke invasie vanuit het Noorden.  Het gaat de centrale overheid niet35

om het steunen van de Friese taal en cultuur, maar om de afweer tegen een
pro-Deens respectievelijk nationaal-Fries streven (Steensen, 1986:315-320).

Eerst in de loop van 1929 stelt de Pruisische regering, na interventie van
de met dr. Rudolf Muuß, sinds 1927 voorzitter van de Nordfriesische
Verein, in familiaire betrekkingen staande Pruisische minister van financiën,
onder het etiket ‘Heimatpflege’ bescheiden middelen voor het Fries in het
onderwijs ter beschikking.  De overwegingen van de overheid blijven36

buiten de openbaarheid. Zouden zij immers bekend geworden zijn, dan zou
dat waarschijnlijk slechts ten gunste van de Friesisch-schleswigsche Verein
geweest zijn, en die ambieerde juist de status van een nationale minderheid
om aan de opportunistische overwegingen van de gezagsdragers te
ontkomen. Dezelfde Pruisische regering neemt in 1928 een, als liberaal en
breeddenkend te kwalificeren verordening voor de Poolse en de Deense
minderheid aan, waarvan de kern luidt dat een zich tot de minderheid
bekennen, geverifieerd noch betwist mag worden. Maar iedere gedachte aan
een Noordfriese minderheid wordt als Deens gewroet bestreden of
belachelijk gemaakt. De Noordfriezen staan dan ook heel wat zwakker dan
de Poolse en de Deense minderheid in Pruisen, die op een
meerderheidspositie aan de andere kant van de grens kunnen wijzen
(Steensen, 1986:323-324).

Ook van de Duitse en Noordfriese pers, in potentie toch ondersteunende
actoren uit de tweede lijn van de beleidsvorming, hebben de Noordfriezen
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Een zekere faam bereikte Nis Albrecht Johannsen die vooral in de ‘Nordfriesischen Rund-37

schau’ in de jaren twintig vele verhalen publiceerde. Hele gezinnen zetten zich rond de tafel
om te proberen de teksten van Johannsen voor te lezen. De een hielp de ander om de bijdragen
te ontcijferen en tenslotte voor te lezen (Riecken, 1991:46).
De Nordfriesische Verein stelde zich in 1933 op haar jaarvergadering zonder voorbehoud38

achter de nieuwe regering van de nationaal-socialistische Führer. Daarvoor waren reeds drie
personen die bij de nationaal-socialisten niet in de smaak vielen, uit de verenigingsorganen
gezet. Vervolgens sloot de organisatie zich bij de door Alfred Rosenberg geleide Kampfbund
für deutsche Kultur aan, waarmee, nadat de Verein in 1935 onder nationaal-socialistische
leiding was gebracht, de volledige identificatie met de Duitse cultuur bereikt werd.
De Foriining for nationale Frasche werd niet verboden, maar wel door het publicatieverbod
voor zijn voorzitter Johannes Oldsen monddood gemaakt (Steensen, 1998:24-25; Steensen,
1995:361-364).
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weinig te verwachten. De verschillende media uiten zich slechts in negatieve
zin over de gedachte aan een Friese minderheid (Steensen, 1986:324-326).
Wel publiceren verschillende kranten Friestalige bijdragen, vaak de eerste
maal dat de Noordfriezen met geschreven Fries in aanraking komen.37

Bovendien zendt de sinds 1923 bestaande radio vanaf de zomer van 1931,
weliswaar in beperkte mate, Friestalige programma’s uit (Steensen,
1986:358- 360).

Het sinds 1933 regerende nazi-regime blijkt zich niets gelegen te laten lig-
gen aan het Noordfries. Hoewel de Noordfriezen in de
nationaal-socialistische ideologie tot de ‘Edelgermanen’ gerekend worden,
houdt dat, ondanks de hoop daarop van de Friese organisaties, geen actieve
maatregelen ten gunste van het Noordfries in. Het bevorderen van een
niet-Duitse taal blijkt in het geheel niet binnen de Groot-Duitse doelen te
passen. In 1938 wordt het Friese onderwijs geheel beëindigd. Uiteindelijk
worden de Friese organisaties gelijkgeschakeld en in dienst van de
Nazi-ideologie gesteld (Steensen, 1995:361-364; Steensen, 1986:373).38
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In de zomer van 1948 bereikt het aantal leden met 4840 zijn hoogtepunt. In 1999 telt de39

organisatie nog ca. 625 leden (Bericht, 1999:95). De Nordfriesische Verein telt tegenwoordig
ca. 4800 leden (Bericht, 1999:95).
De Sydslesvigsk Forening (SSF), de organisatorische vertaling van de op aansluiting bij40

Denemarken gerichte pro-Deense beweging, groeit tussen 1946 en 1948 van 10.900 leden naar
69.800 leden. Daarna zou het ledental weer teruglopen, om in 1993 nog 16.400 leden te tellen
(Steensen, 1995:393-396).
Na de Tweede Oorlog worden verschillende nieuwe maatregelen getroffen ter bescherming41

van minderheden. Naast de Kieler en de Bonn-Kopenhagener Erklärungen kunnen ook de
tussen Oostenrijk en Italië overeengekomen Parijse Overeenkomst van 1946 inzake Zuid-
Tirol, het zelfbestuur voor de Far Øer, het Londense Triëst-memorandum of de uitbreiding van
het minderhedenrecht in Finland genoemd worden.
Het is niet de bedoeling van de Deense regering om Duitsland van het NAVO-lidmaatschap42

af te houden, maar om via Bonn te trachten het minderhedenbeleid van de regering in Kiel te
wijzigen. Daartoe grijpt de Deense minister van Buitenlandse Zaken de NAVO-vergadering
van 22 oktober 1954 te Parijs aan. De Deense regering gaat eerst op 19 april 1955 tot
ratificatie van de Verdragen van Parijs over, als het duidelijk is dat de Deens-Duitse
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6.2.3 Een zwakke pleitcoalitie

6.2.3.1 De beleidsvorming

Na de Tweede Wereldoorlog blijkt er met betrekking tot de houding
tegenover het Fries niets veranderd te zijn ten opzichte van de tijd voor de
nazi-dictatuur. Opnieuw wordt die houding fel gekleurd door de
tegenstellingen tussen Duits en Deens. Nadat de Nordfriesische Verein op
22 juni 1946 heropgericht is, met Rudolf Muuß weer als voorzitter, worden
de ‘Bohmstedter Richtlinien’ opnieuw bekrachtigd (Steensen, 1997a:72-76).
Zijn vooroorlogse antipode, Johannes Oldsen, neemt opnieuw het
voorzitterschap van de Foriining for nationale Frasche op zich, waar hij
zich mag verheugen op een substantiële, maar naar later blijkt slechts
tijdelijke, toeloop van nieuwe leden.  Die toeloop van nieuwe leden past in39

de politieke en culturele ontwikkelingen in Sleeswijk.40

Twee politieke besluiten markeren de hier bedoelde politieke
ontwikkelingen met betrekking tot de minderheden in het land. Het eerste is
de ‘Kieler Erklärung’ van 26 september 1949. Het tweede bestaat uit de in
overleg met Denemarken tot stand gekomen Duits-Deense
regeringsverklaringen die onder de naam ‘Bonn-Kopenhagener Erklärungen’
van 29 maart 1955 bekend zijn geworden.  Beide verklaringen komen tot41

stand als de uitkomst van internationale initiatieven van de Deense regering.
De eerste is het directe gevolg van de in Londen in oktober 1948 gehouden
‘Ronde Tafel’-conferentie over de toekomst van Sleeswijk. De tweede komt
tot stand als gevolg van de discussie over het Duitse lidmaatschap van de
Noord Atlantische Verdrag Organisatie in 1954 (Höffken, 1994:56-57).42
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onderhandelingen tot een voor de Deense minderheid positief resultaat geleid hebben
(Höffken, 1994:224-228).
Runge (1993:137) spreekt in dit kader over een zowel door de landsregering als de lokale43

autoriteiten ontwikkeld “ausgeklügeltes System einer Nadelstichpolitik in der Tradition der
preußischen Zeit und der Jahre der NS-Diktatur: die Umschulung der Kinder dänisch gesinnter
Eltern von der deutschen in die dänische Schule wurde verboten oder stark verzögert, der Bau
neuer dänischer Schulen verhindert. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die ihre
dänische Einstellung zeigten, wurden entlassen oder nach Holstein versetzt. Die politische
Vergangenheit einzelner Mitglieder des Südschleswigschen Vereins wurde untersucht, da man
hoffte, das Ansehen des Vereins bei den Briten (d.w.z. de Britse bezettingsmacht) untergraben
zu können.”
De kans op realisering van de eind 1947 nog bestaande wens van de meerderheid der44

autochtone bevolking om Zuid-Sleeswijk weer onder Deens bestuur te brengen, wordt, nog
afgezien van verdere overwegingen, reeds op 9 mei 1945 door de Deense regering weg-
genomen, als de Deense minister Buhl in het Folketing stelt dat de grens van Denemarken vast
ligt (Höffken, 1994:29, 39). Die opvatting is niet los te zien van de Deense vrees voor een in
relatie tot een grensrevisie in omvang sterk toenemende Duitse minderheid die een potentiële
onrustfactor in Denemarken zou kunnen vormen. Daarnaast is men bezorgd voor mogelijke
verstoring van de verhoudingen met het naoorlogse zuidelijke buurland. De opeenvolgende
Deense regeringen zijn het er verder over eens dat de Deense minderheid in Zuid-Sleeswijk
materieel en ideëel ondersteuning verdient (Höffken, 1994:44). Het Verenigd Koninkrijk
verschaft reeds op 8 september 1945 duidelijkheid inzake eventuele aanspraken van Deense
zijde op een grenswijziging. In een Memorandum d.d. 8 september 1945 stelt het Britse
Ministerie van Buitenlandse Zaken geen redenen voor een grensrevisie tussen Denemarken
en Duitsland te zien, hetgeen mede wordt ingegeven door de wens om tot een rustige opbouw
van de Britse zone te komen, die niet door een separatistische beweging verstoord zou worden
(Höffken, 1994:49).
Vanaf 1933 vindt er een nazificering van de verschillende organisaties van de Duitse minder-45

heid in Noord-Sleeswijk plaats, waarbij een revisie van de in 1920 tot stand gekomen
Deens-Duitse grens een geregeld terugkerend doel is. Op de dag van de Duitse inval in
Denemarken, 9 april 1940, begroeten vele Duitse Noord-Sleeswijkers de bezettingstroepen
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De minderhedenproblematiek wordt na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog in het Duits-Deense grensgebied reeds snel actueel, als gevolg van de
fricties tussen Duitse meerderheid en Deense minderheid.  Die fricties gaan43

zowel over de inrichting en de financiering van het onderwijs, de
verhouding tussen de Evangelisch-Lutherse kerk van Sleeswijk-Holstein en
de Deense voorgangers en meer in het algemeen de toekomst van Sleeswijk
(Höffken, 1994:31-38).  De sterke, op verschillende motieven gebaseerde44

volksbeweging om Sleeswijk bij Denemarken te doen aansluiten, riep bij de
nieuwe deelstaatregering de nodige reacties op. De groei van de Deense
minderheid werd als een bedreiging voor de Duitse identiteit van
Sleeswijk-Holstein gezien en op verschillende wijze bestreden (Lemke,
1998:110-112). De minderhedenproblematiek ten zuiden van de
Deens-Duitse grens wordt verder nog gecompliceerd door de situatie waarin
de ten tijde van de oorlog deels met Duitsland collaborerende Duitse
minderheid in Noord-Sleeswijk zich bevindt.  Arrestaties, opheffing van de45
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als bevrijders. Vele Duitse Noord-Sleeswijkers nemen vrijwillig dienst bij de Waffen-SS,
hetgeen nog steeds een zware hypotheek legt op de betrekkingen tussen Duitsers en Denen in
de betreffende regio (Johannsen, 1993:47). Op 1 april 1941 wordt de gehele minderheid aan
het gezag van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswig onderworpen.
Maandelijks moet verplicht aan scholingsavonden worden deelgenomen. Berlijn wijzigt de
loop van de Duits-Deense grens echter niet. Bijna direct na de Duitse inval laat Berlijn aan
Kopenhagen weten de territoriale integriteit van Denemarken veilig te stellen en dat betekent
dat een grensrevisie niet aan de orde is. Van een grenswijziging is al helemaal geen sprake
meer, wanneer in de loop van 1943 duidelijk wordt dat het oorlogvoerende Duitsland in steeds
groter problemen komt. Voor de Duitse Noord-Sleeswijkers lijkt na de Duitse nederlaag alleen
nog een toekomst buiten Denemarken of nog erger op te doemen (Riese, 1995:34-98). Na de
beëindiging van de oorlog wordt een vierde deel van de mannelijke Duitse bevolking in
Noord-Sleeswijk veroordeeld. De grootste meerderheid daarvan wegens dienstneming in het
Duitse leger (Johannsen, 1993:48). Het werk van de Haderslebener Kreis vormt de eerste stap
die tot een herstel van de verhoudingen tussen minderheid en meerderheid in Noord-Sleeswijk
moet leiden. Het vanaf november 1943 bestaande initiatief van vijf inwoners van
Hadersleben/Haderslev, leidt tot een verklaring van de Duitse Noord-Sleeswijkers die loyaliteit
aan de Deense koning, de Deense staat en de bestaande landsgrens uitspreekt en voor een
democratisch staatsbestel kiest. De loyaliteitsverklaring vraagt verder begrip voor de culturele
vrijheid om eigen scholen en kerken te onderhouden, het verdere culturele leven te kunnen
voeren en de uitoefening van de vrijheid van vergadering en pers. Deze op 1 december 1945
te Apenrade/Aabenraa uitgegeven verklaring vormt de grondslag voor de per die datum
opgerichte Bund deutscher Nordschleswiger die sindsdien de Duitse minderheid in
Noord-Sleeswijk vertegenwoordigt (Lessow, 1995:108-129).
Het komt overigens niet tot bilaterale besprekingen tussen de Deense regering en die van46

Sleeswijk-Holstein, omdat de eerste dergelijke besprekingen afwijst op grond van de aan
Sleeswijk-Holsteinse zijde ontbrekende soevereiniteit (Höffken, 1994:89).
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eigen onderwijsvoorzieningen, confiscatie van de schoolgebouwen en
wetgeving die met terugwerkende kracht op de collaborateurs van
toepassing wordt verklaard, kleuren na het beëindigen van de oorlog de
situatie in Zuid-Denemarken (Höffken, 1994:59). Die situatie laat de
Sleeswijk-Holsteinse regering niet onberoerd. De bemoeienissen van de
Deense staat met de situatie ten zuiden van de Deens-Duitse grens worden
door de Sleeswijk-Holsteinse regering geduld met het oog op daarmee
samenhangende mogelijkheden om over de situatie van minderheden aan
beide zijden van de grens te kunnen spreken. (Höffken, 1994:88).46

Op de Londense ‘Ronde Tafel’-conferentie wordt, nadat de Deense verte-
genwoordigers de wensen van de Deense minderheid naar voren brengen,
van Britse zijde aangedrongen op directe onderhandelingen tussen de
Sleeswijk- Holsteinse regering en de Deense minderheid, waarbij de Deense
regering haar invloed in matigende zin op de Deense minderheid zal doen
gelden en de Britse regering zijn invloed op de nieuwe Kieler regering zal
uitoefenen.

Op 10 maart 1949 beginnen onder Britse leiding en na gecompliceerde
voorbereidingen de tussen de regering van Sleeswijk-Holstein en de door de
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De Britse bezettingsautoriteiten zien in de SSF de culturele vertegenwoordiging van de Deense47

minderheid. In samenhang daarmee is de Deense minderheid genoodzaakt een tweede
organisatie op te richten, het Südschleswigsche Wählerverband/Sydslesvigsk Vælgerforening
(SSV) die eerst na moeizame onderhandelingen in 1948 door de Britten als politieke partij
erkend wordt (Krueger, 1991:85-86). De SSF vertegenwoordigt tevens de Noordfriezen, in het
bijzonder de bij de Foriining for Nationale Friiske aangeslotenen. De ‘Liste Friesland’ wordt
na de Tweede Wereldoorlog niet weer opgetuigd (Steensen, 1995:399).
Afdeling IV van de Kieler Verklaring, de clausule met betrekking tot de (Noord-)friezen is48

bedoeld om te verhinderen dat de Deensgezinde Noordfriezen later eveneens een speciaal voor
hun bedoeld overheidsorgaan zouden willen (Höffken, 1994:132). Dat orgaan komt er in 1988
in de vorm van het Gremium für Fragen der friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande
Schleswig-Holstein.
De SSF heeft tot het begin van de jaren zeventig de zorg voor en het behoud van de Friese49

cultuur als statutair doel. Daarna spreken de statuten over “Zusammenarbeit mit den
nationalen Friesen” (Boehm, 1992:26).
Nadat de Verklaring is vastgesteld blijft het verschil in interpretatie van de clausule met
betrekking tot de Noordfriezen bestaan. Tot in de jaren tachtig ziet de regering in Kiel de
Noordfriezen slechts als een deel van de Deense minderheid. Lagler (1983:47-48) wijst erop
dat in de literatuur verschillend over de minderheidsstatus van de Noordfriezen wordt gedacht.
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Sydslesvigsk Forening (SSF), zoals de Deense minderheid vertegenwoordi-
gende organisatie sinds 1946 heet, gevoerde onderhandelingen.  Het47

resultaat is het op 26 september 1949 door de Landtag van
Sleeswijk-Holstein aannemen van de ‘Kieler Erklärung’, formeel geen wet,
noch een overeenkomst tussen regering en minderheid, maar in feite niet
meer en niet minder dan een eenzijdige verklaring van de
Sleeswijk-Holsteinse overheid.

De voornaamste grondregel van de ‘Kieler Erklärung’ bestaat uit de
vrijheid van de tot de Deense minderheid behorende personen om zich tot
het Deense ‘Volkstum’ en de Deense cultuur te bekennen. De Deense
minderheid krijgt verder de mogelijkheid, nadat afdeling I een aantal
grondrechten formuleert, om eigen scholen te onderhouden, deel te nemen
aan overheidsorganen en toegang tot de omroep te krijgen. Bovendien wordt
besloten om een orgaan in het leven te roepen dat paritair is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de Deense minderheid en van de overheid, en
bedoeld is om de regering te adviseren over voorstellen, klachten en
verzoeken van de Deense minderheid.  Afdeling IV van de verklaring zegt48

tenslotte: “Die hier aufgestellten Grundsätze gelten sinngemäß auch für die
friesische Bevölkerung in Schleswig- Holstein.”

Van de zijde van de regering van Sleeswijk-Holstein wordt een clausule
over de Friezen overbodig geacht, omdat de Erklärung immers voor alle in-
woners van het land, dat wil zeggen inclusief de Friezen geldt. Maar de
onderhandelaars van de SSF houden aan hun standpunt vast dat ook de
rechten van de Friezen zeker gesteld dienen te worden (Höffken,
1994:149).49
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In de door de Sleeswijk-Holsteinse regering gegeven toelichting op de passage inzake de
Friezen in de Kieler Erklärung, heet het dat met de betrokken clausule aan die tot de
Noordfriese bevolking behorende personen die zich bij de Deense minderheid aansluiten, de
rechten van de Deense minderheid toegekend worden. Van een Friese minderheid is in die
perceptie geen sprake (Lemke, 1998:117). In de latere regeringsverklaring van minister-
president Diekmann, d.d. 26 september 1949, heet het echter dat de betrokken clausule niet
wil zeggen dat de Friese bevolking als Deens wordt gezien (Höffken, 1994:345). Het zou er
veel meer om gaan om de Noordfriezen dezelfde beslissingsvrijheid toe te staan als de overige
bevolking. Beide interpretaties maken de clausule inzake de Noordfriezen in de ogen van de
Kieler regering overbodig (Lagler, 1983:49-50).
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Het belang en de waarde van de ‘Kieler Erklärung’ worden van Duitse en
Deense zijde in het algemeen heel verschillend ingeschat (Höffken,
1994:150- 160). Dat geldt ook voor de passage met betrekking tot de
Noordfriezen, die door de SSF als de eerste officiële erkenning van de Friese
minderheid door een Duitse regering wordt gezien, terwijl de regering van
Sleeswijk-Holstein de Noordfriezen nog lang als slechts een onderdeel van
de Deense minderheid beschouwt, ook al om daarmee de
minderhedenproblematiek niet nog moeilijker te maken (Lemke, 1998:117;
Höffken, 1994:345). Voor de Kieler overheid is de clausule met betrekking
tot de Noordfriezen daarmee overbodig (Lemke, 1998:117; Höffken,
1994:150). De feitelijk ontbrekende nadere uitwerking van Afdeling IV van
de Erklärung onderstreept overigens de juistheid van de Kieler perceptie.
Geheel anders wordt de aanwezigheid van de Duitse minderheid in
Noord-Sleeswijk door dezelfde Kieler overheid benaderd. Die minderheid
krijgt een plaats in de preambule op de ‘Erklärung’ “in der Erwartung, daß
die dänische Regierung der deutschen Minderheit in Dänemark dieselben
Rechte und Freiheiten einräumen und garantieren wird.” De redactie houdt
een door de Kieler regering gedacht wederkerigheidsprincipe in, dat
vervolgens in het beleid inzake de Deense en Duitse minderheid in
Sleeswijk een blijvende rol zal spelen.

In het licht van de door de Kieler regering nagestreefde wederkerigheid,
moet ook het ‘Kopenhagener Protokoll’ van 27 oktober 1949 gezien worden,
waarin de Deense regering de voor de Denen in het algemeen en de Duitse
minderheid in het bijzonder geldende grondrechten benadrukt, zonder dat
daarmee overigens tegemoet wordt gekomen aan de onder de Duitse minder-
heid levende verwachtingen. Maar het ‘Kopenhagener Protokoll’ draagt bij
aan een stabilisering van de verhoudingen in het grensgebied en daarmee
aan het veilig stellen van de bekritiseerde ‘Kieler Erklärung’.

De ‘Kieler Erklärung’ houdt geen definitieve regeling van de
verhoudingen in het Duits-Deense grensgebied in en betekent evenmin het
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Het Sleeswijk-Holsteinse ambtenarengerecht maakt nog op 22 november 1951 het ontslag van50

een ‘Kreisdirektor’ mogelijk, die zich bij de SSF aangesloten had en zijn kinderen naar de
Deense school zond, vanwege het overtreden van de voor hem als ambtenaar geldende
plichten. Lemke (1998:125-126) geeft nog verdere voorbeelden van de ontbrekende juridische
werking van de Kieler Erklärung.
Lemke (1998:16) wijst op de relevantie van de aanwezigheid van Duitse minderheden buiten51

Duitsland, voor het binnenlands te voeren beleid met betrekking tot de daar wonende
minderheden. De behandeling van binnenlandse minderheden wordt op die wijze een middel
tot het bereiken van doelen in het buitenland.
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einde van fricties tussen meerderheid en minderheid.  Voor olie op het vuur50

zorgen onder meer een van weinig begrip voor de Deenstalige minderheid
getuigende rede van de Sleeswijk-Holsteinse minister-president Diekmann
(SPD) op 30 mei 1950, verschillende uitspraken van zijn opvolger Bartram
(CDU) op 2 december 1950, de daarop volgende parlementaire
beraadslagingen en verklaringen van ‘Bonn’ inzake de minderheden in
Sleeswijk (Lemke, 1998:123-124; Höffken, 1994:167 e.v.). Daarnaast zorgt
de door het Sleeswijk-Holsteinse parlement besloten verhoging van de voor
de parlementaire vertegenwoordiging van een politieke partij aan te leggen
ondergrens, voor de nodige commotie (Höffken, 1994:217). Die verhoging
van 5 naar 7,5% raakt rechtstreeks de Deense minderheid die bij de
Landtagverkiezingen van 1950 een percentage van 5,5% van de totaal
uitgebrachte stemmen haalt.

Van Bonner zijde wordt de ‘Kieler Erklärung’ weliswaar ten principale
ondersteund, maar tegelijk wordt de opvatting verwoord dat de ‘Kieler
Erklärung’ nog op een Deense tegenprestatie wacht. Met uitzondering van
het onderwijsterrein, wordt Sleeswijk-Holstein bovendien niet langer
competent geacht om de betrokken problematiek in overleg met de Deense
regering te regelen. Die bevoegdheid ligt na het ontstaan van de
Bondsrepubliek in 1949, bij de federale organen (Burkens, 1988:141;
Höffken, 1994:206-207).

De houding van de Bonner regering tegenover de
minderhedenproblematiek in Sleeswijk wordt gekenmerkt door een viertal
aspecten van buitenlandse politiek, namelijk:

- de noodzaak tot het verbeteren van de verhoudingen met het gedurende de
Tweede Wereldoorlog door de Duitsers bezette Denemarken,

- het voorkomen van de indruk in het buitenland als zou de Bondsrepubliek
een minderheid onderdrukken,

- de positie van Duitse minderheden in met name Oost-Europa, en
- de in NAVO-verband samen met Denemarken in te vullen

verdedigingstaken (Höffken, 1994:229).51
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Op 13 september 1955 trekt de Sleeswijk-Holsteinse Landtag met algehele stemmen de Kieler52

Erklärung in (Lagler, 1983:50).
De jure gaat het om twee eenzijdige en onafhankelijk van elkaar gedane verklaringen van53

respectievelijk de regering van de Bondsrepubliek en de regering van Denemarken. Beide
verklaringen zijn echter eensluidend, waarbij het in de verklaring van de Duitse regering om
de Deense minderheid in Zuid-Sleeswijk gaat en in de Deense verklaring om de Duitse
minderheid in Noord-Sleeswijk. De twee verklaringen worden vooraf gegaan door een
gemeenschappelijk protocol van 29 maart 1955.
De Nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe spreekt zijn instemming met de54

gang van zaken uit, terwijl de Foriining for nationale Frashe tegen het verdwijnen van de
passage met betrekking tot de Friezen protesteert (Höffken, 1994:344; Lagler, 1983:50).
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Na voorbereidende contacten nodigt de Bondsregering op 2 februari 1955
Denemarken uit om in gemeenschappelijk overleg tot regeling van het
minderhedenvraagstuk in Sleeswijk te komen. Die regeling wordt formeel
op 29 maart 1955 bereikt met de ondertekening van de ‘Bonn-Kopenhagener
Erklärungen’ in het Kanzleramt te Bonn (Höffken, 1994:297).  De ‘Bonn-52

Kopenhagener Erklärungen’ bestaan uit een drietal delen: de resultaten van
de Duits-Deense besprekingen, een verklaring van de regering van de
Bondsrepubliek Duitsland en een verklaring van de Deense regering.  Kent53

de ‘Kieler Erklärung’ de hiervoor genoemde clausule met betrekking tot de
Noordfriezen, de nieuwe verklaringen ontberen een dergelijke notie, omdat
de Noordfriezen op verzoek van de Denen buiten de voorbereidingen
worden gehouden (Höffken, 1994:343).54

Naast een opsomming van grondrechten voor de twee minderheden aan
weerszijden van de grens, gaan de ‘Erklärungen’ expliciet in op de in het
passief kiesrecht aan Duitse zijde te maken uitzondering met betrekking tot
de 5%-clausule, de financiering van Deense scholen in Sleeswijk-Holstein
en de realisering van Duitse scholen voor voortgezet onderwijs in
Noord-Sleeswijk, respectievelijk Deense scholen voor voortgezet onderwijs
in Zuid-Sleeswijk. Verder wordt onder meer het belang van het
onderhouden van religieuze, culturele en vakmatige contacten van de
Deense minderheid met Denemarken en van de Duitse minderheid met
Duitsland erkend (Höffken, 1994:365-370). Lemke (1998:27-31) stelt vast
dat de Bonn-Kopenhagener Erklärungen juridisch gezien niets nieuws
brachten. De verklaringen brengen slechts de reeds bestaande
rechtsgrondslag voor de Deenstalige minderheid nog eens onder woorden. In
feite gaat het om het duidelijk maken van het door de politiek verwoorde
beleid, zonder dat er van rechtsgevolgen sprake is.

Na 1955 blijft het lange tijd stil rond de problematiek van de minderheden
in Sleeswijk-Holstein. De verhoudingen met de Deense en de Duitse
minderheden in het grensgebied zijn met de overeengekomen verklaringen
in dat jaar in rustiger vaarwater gekomen. De SSV ontwikkelt zich in de loop
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Het is de vraag in hoeverre die verandering de bijzondere voorzieningen voor de partij op55

grond van §6, lid 6 van het Bundeswahlgesetz niet in gevaar brengt. Voor de Landtagsver-
kiezingen van 27 februari 2000 prijst de SSV zichzelf aan als “landsdelens særlige advokat”.
Het besluit van 17 oktober 1947 is het meest recente besluit inzake de structurele plaats van56

het Noordfries in het onderwijs (Walker, 1997:6).
De begrippen ‘Volks’- en ‘Mittelschule’ zijn sindsdien in onbruik geraakt. Het ‘Hamburger57

Abkommen’ heeft in 1964 voor het ontstaan van een eenduidige onderwijsstructuur in de
verschillende deelstaten gezorgd. Thans wordt gesproken over ‘Grund’-, ‘Haupt’- en ‘Real-
schule’. Het gymnasium completeert het algemeen vormende onderwijs in de Bondsrepubliek
(Leenknegt, 1997:101-102).
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van de jaren van politieke vertegenwoordiger van de Deense minderheid,
hoe langer hoe meer tot een regionale partij die met name de belangen van
Sleeswijk behartigt (Höffken, 1994:350).  En de Noordfriezen lijken55

veroordeeld te zijn tot een bestaan als “best bewaard geheim van de
Bondsrepubliek Duitsland.”

Binnen het na de Tweede Wereldoorlog ontstane culturele klimaat past het
ook dat Wilhelm Kuklinsky, ‘Volksbildungs’-minister in de nieuwe
deelstaat Sleeswijk-Holstein, in 1947 het initiatief neemt om het in de
nationaal-socialistische tijd in onbruik geraakte besluit van 1925 met
betrekking tot het Noordfries in het onderwijs, opnieuw uit te vaardigen
(Lemke, 1998:322; Wenzel, 1993:225).  Bovendien wordt de regeling56

uitgebreid, in die zin dat op “Volks- und Mittelschulen, wo die Lehrkräfte
der friesischen Sprache mächtig sind, regelmäßiger Sprachunterricht etwa
vom 5. Schuljahr ab einzuführen, zunächst wochentlich 1 Stunde, später 2
Stunden.(--) Der Unterricht ist freiwillig.”  Het decreet van Kuklinsky57

besluit met de opmerking dat het, gezien het tekort aan gekwalificeerde
leerkrachten, niet mogelijk zal zijn om in alle plaatsen een Friestalige
onderwijzer aan te stellen. Kuklinsky stelt daarom voor om die leerkrachten
die het Noordfries beheersen, ook een 2 tot 4 uren Friese les in naburige
scholen voor hun rekening te laten nemen, additioneel aan de lessen in de
eigen school. De daarmee samenhangende kosten worden door het
ministerie vergoed (Wenzel, 1993:225). Feitelijk wordt op die manier,
terugvallend op de tientallen jaren eerder plaatsgevonden beleidsvorming,
enige ruimte gecreëerd voor het Noordfries in het lager onderwijs. Enige
ruimte in die zin dat de maatregel geen verreikende gevolgen heeft.
Pogingen van enkelingen om vervolgens openbare scholen met het
Noordfries als onderwijstaal mogelijk te maken, lopen op niets uit. Alleen
de door de Dansk Skoleforening for Sydslesvig bestuurde ‘Frasch Schölj’ in
Risum-Lindholm vormt de uitzondering op de regel. Daar wordt sinds 1956
het beginonderwijs in het Noordfries gegeven. Vanaf de derde klas is het
Fries vervolgens onderwijsvak, terwijl het tot klas tien tevens naast het
Duits onderwijstaal is. Eenzelfde aanpak wordt op de Deense school van
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Dr. Rudolf Muuß, voorzitter van de Nordfriesische Verein, wees zowel het Nordfriisk Instituut58

als de Verein Nordfriesisches Institut af (Steensen, 1997a:76).
De Verein Nordfriesisches Institut telt tegenwoordig ca. 850 leden (Nordfriesland, 121,59

1998:II).
Hartig (1990:159) wijst onder meer op de invloed van de Westerlauwers Friese60

ontwikkelingen op die in Noord-Friesland. De institutionalisering van de betrekkingen tussen
de drie Frieslanden in de vorm van een organisatie die zich, afhankelijk van de regio, Fryske
Rie, Friesenrat of Frasche Redj noemt, is daarbij niet zonder belang (Lemke, 1998:179-180;
Steensen, 1995:399-401; Hemminga, 1990:156-158; Johannsen, 1980:4-12).
Van de 26 scholen voor primair en secundair onderwijs die in het schooljaar 1985/86 de61

Friese taal onderwezen, waren twee scholen die in respectievelijk 1951 en 1956 met Fries
onderwijs begonnen, één school begon in 1962, vijf scholen in de tweede helft van de jaren
zeventig en de overige zeventien scholen begonnen eerst in de jaren tachtig met het verzorgen
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Westerland- Keitum op Sylt gevolgd (Lemke, 1998:325; Walker, 1997:7;
Steensen, 1995: 403; Boehm, 1992:26).

Eveneens in 1947 worden pogingen ondernomen om de Friese pleitcoalitie
te versterken door de twee Friese overkoepelende organisaties bijeen te
brengen. Nadat er overeenstemming lijkt te ontstaan over een formulering
die benadrukt dat:

“nur durch gemeinsame Arbeit aller Nordfriesen der über uns hinwegbrandenden

Flut Einhalt geboten werden kann und es auf kulturellem Gebiet ein Verbrechen

ist, uns gegenseitig zu befehden. Die Führung des politischen Grenzkampfes soll

den politischen Parteien überlassen bleiben.”

krijgen binnen de Nordfriesische Verein de Duits-nationale krachten weer de
overhand, die samen met de starre opstelling van Johannes Oldsen, ervoor
zorgen dat de ‘gemeinsame Arbeit’ niet gerealiseerd wordt (Steensen, 1995:
397).  Dat lukt vooreerst evenmin in de in 1948 juist voor alle stromingen58

in het leven geroepen Verein Nordfriesisches Institut (Steensen, 1995:398).59

Zoals reeds eerder een inbreng vanuit Westerlauwers Fryslân de Noord-
friese beweging daadwerkelijk in beweging bracht, is het ook onder invloed
van de contacten met de Westerlauwerse Friezen, dat de relaties tussen de
twee voornaamste Noordfriese maatschappelijke actoren verbeteren.  Daar-60

door is het onder meer mogelijk dat in augustus 1965 het Nordfriisk Instituut
met zijn wetenschappelijke en culturele taken kan beginnen (Steensen,
1995: 400-401).

Het zal echter tot in de loop van de jaren zeventig duren voordat van een
positiever wordend klimaat voor het Fries kan worden gesproken. Dat uit
zich onder meer in de maatschappelijke opstelling tegenover het onderwijs
van het Noordfries. Aan een toenemend aantal scholen in het Noordfriese
taalgebied wordt het mogelijk om op facultatieve grondslag en in de
zogenaamde ‘Eckstunden’ het Noordfries te onderwijzen.  Het begin van61
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van Friese lessen aan (Nordfriesische Sprachpflege, Mitteilungen der Nordfriesischen
Wörterbuchstelle, 1986, 13, 16-17).
Mededeling van oud-‘Schulrat’ Hark Martinen, d.d. 9 december 1996. Overigens geeft de62

Kreistag van Noord-Friesland geen prioriteit aan de zorg voor, het behoud van en het
onderzoek naar de Friese cultuur in Zuid-Sleeswijk. Zo wordt onder meer het Nordfriisk
Instituut steeds opnieuw met bezuinigingen op het toegekende subsidie bedreigd (Boehm,
1992:33). In feite gaat het om een totale subsidiëring van de zijde van de Noordfriese Kreis
van 125.000 Mark, waarvan 98.000 Mark voor het Nordfriisk Instituut bestemd zijn
(Hemminga, 1998:38).
In het schooljaar 1997/98 zijn dat er volgens Walker (1997:7) 968 leerlingen op 21 scholen63

in Noord-Friesland, alsmede de basisschool op Helgoland. In 1957 ging het om 17 scholen
in de Kreis Südtondern waar 300 tot 350 kinderen de facultatieve lessen Fries volgen (Bericht,
1987:27). De kreis Südtondern ging in het kader van de tussen 1969 en 1974 doorgevoerde
herindeling van de Sleeswijk-Holsteinse Kreise in 1970 samen met de Kreise Husum en
Eiderstedt op in de nieuwe Kreis Nordfriesland (Jürgensen, 1996:624).
Het eerste rapport draagt nog niet de naam Minderheitenbericht, maar heet Grenzlandbericht64

1986. Het Grenzlandbericht beperkt zich tot de situatie van de Deenstalige en Duitstalige
minderheden in respectievelijk Zuid- en Noord-Sleeswijk.
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die ontwikkeling is, analoog aan de gang van zaken in het eerste decennium
van de twintigste eeuw, op Sylt te vinden. Daar worden sinds september
1976 de kinderen van de lagere school in Tinnum het Fries onderwezen. Het
jaar daarop gaan de lagere scholen in Keitum en Morsum op een zelfde
aanpak over (Walker, 1980:454).

Eerst in 1984 krijgen de nieuwe mogelijkheden van de jaren zeventig een
steviger fundament, als de functie van ‘Schulrat’ van de Kreis Nordfriesland
in handen komt van een geboren Noordfries (Nommensen, 1992:33). Hark
Martinen wordt in de functie van ‘Schulrat’ benoemd om met name het
Noordfries te kunnen bevorderen.  Dat wil overigens niet zeggen dat62

daarmee de met het onderwijs in en van het Noordfries samenhangende
problemen uit de weg zijn geruimd. Zo bericht Tadsen (1997:140) over de
discontinuïteit in het Noordfriese onderwijs die alles te maken heeft met de
afhankelijkheid van de persoonlijke inzet van de leerkrachten. Anno
1995/96 nemen 1190 leerlingen in het basisonderwijs in Noord-Friesland
deel aan het onderwijs van het Noordfries, waarvoor in totaal 170 uren
onderwijs beschikbaar zijn (Flach, 1996:11).63

De zich verbeterende onderlinge Noordfriese verhoudingen maken het ook
mogelijk dat in 1987 van de zijde van de deelstaat, mee onder invloed van
de Europese ontwikkelingen op het terrein van taalminderheden, een nieuw
initiatief met betrekking tot de positie van de Noordfriezen kan worden
genomen. Dat initiatief begint met het voorstel van het lid van de
Sleeswijk-Holsteinse Landtag Karl Otto Meyer (SSV) om in aansluiting op
het eerste minderhedenrapport aan de Landtag ook een rapport over de
situatie van de Friese taal en cultuur voor te leggen.  Reeds enkele maanden64
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Bericht zur Sprache und Kultur des friesischen Bevölkerungsteils, Kiel, 1987.65

In de bijeenkomst van het Gremium d.d. 9 augustus 1996 wordt op voorstel van de66

Noordfriese leden besloten om de naam in overeenstemming met de in artikel 5 van de
Grondwet (1990) gebruikte redactie te wijzigen in ‘Gremium für Fragen der Friesischen
Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein’.
In zijn eerste samenstelling is Lianne Paulina-Mürl, presidente van de Sleeswijk-Holsteinse67

Landtag, voorzitter van het ‘Gremium’. De drie in de Landtag vertegenwoordigde politieke
partijen worden gerepresenteerd door Anke Gravert (CDU), Gyde Köster (SPD) en Karl Otto
Meyer (SSV). Peter Harry Carstensen, Manfred Opel en Uwe Ronneburger, Noordfriese leden
van de Bondsdag, maken eveneens deel van het ‘Friesengremium’ uit. De Frasche Redj wordt
vertegenwoordigd door Hark Martinen, dr. Klaus Petersen, Marie Tångeberg en Jakob
Tholund. Verder worden Kurt Hamer, ‘Grenzlandbeauftragte’ en Jacob Schäfer,
vertegenwoordiger van het ‘Kultusministerium’ tot lid van de nieuwe commissie benoemd.
Een gevolg van de coöperatie binnen het Gremium is het door de Frasche Redj kunnen68

presenteren van een door de Foriining for nationale Friiske voorbereide discussiebijdrage
over de perspectieven voor het taalbeleid (Nordfriesland, 1997, 120:26-29). De Frasche Redj
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later komt de Kieler regering met het gevraagde rapport, dat vervolgens op 4
juni 1987 het onderwerp is van parlementair overleg.  In het debat van 465

juni 1987 neemt de Sleeswijk-Holsteinse Landtag, mede op verzoek van de
Frasche Redj, het orgaan waarbinnen vertegenwoordigers van de
verschillende Noordfriese organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken,
het initiatief tot het instellen van het reeds eerder genoemde Gremium für
Fragen der friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande Schleswig-Holstein.66

Ruim een jaar later besluit de Landtag om tot de instelling van een dergelijk
orgaan over te gaan.  Daarmee roept de Landtag een orgaan op het terrein67

van het minderhedenbeleid in leven, dat vergelijkbaar is met het in de
‘Kieler Erklärung’ genoemde orgaan voor de Deense minderheid, evenals
met het sinds 1975 bestaande ‘Gremium für Fragen der deutschen
Minderheit in Nordschleswig’ (Paulina-Mürl, 1991:51). Het nieuwe orgaan
krijgt de opdracht zich bezig te houden met een geregeld bespreken van alle
zaken met betrekking tot de Friese bevolkingsgroep in het land, met het doel
om de Friese taal, het Friese onderwijs en de Friese cultuur te bevorderen.
Het Gremium bestaat uit de voorzitter van de Sleeswijk-Holsteinse Landtag
die ook het voorzitterschap van het Gremium vervult, een
vertegenwoordiger van iedere in de Landtag vertegenwoordigde fractie, de
uit Noord-Friesland afkomstige leden van de Bundestag, de ‘Grenz-
landbeauftragter’, een vertegenwoordiger van het ministerie van onderwijs
en cultuur en vier vertegenwoordigers van de Friese bevolking die worden
voorgedragen door de Frasche Redj. Daarmee zijn alle denkbare
Noordfriese eerste-lijns-actoren in het nieuwe orgaan vertegenwoordigd.
Feitelijk wordt op die manier de, tot dan moeizame, samenwerking tussen de
beide voornaamste stromingen binnen de Noordfriese beweging
geïnstitutionaliseerd.  Zoals de praktijk reeds snel uitwijst betekent het68
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heeft door zijn door het Gremium geïnitieerde coördinerende functie met betrekking tot alle
aspecten van het Noordfries, sterk aan betekenis gewonnen. Daarmee kwam ook de behoefte
aan een meer democratisch gelegitimeerde organisatie naar boven. Thomas Steensen (1991:2)
meende dat glasnost en perestrojka niet aan Noordfriesland konden voorbij gaan. Ook de
Foriining for nationale Friiske dringt op het versterken van de democratische grondslag aan
(Nordfriesland, 1992, 98, 6). Reeds eerder heeft Adeline Petersen (1990:10-11) op de
noodzaak van een uitbreiding en versterking van de Freeske Räid gewezen. De
vertegenwoordigers van de Nordfriesische Verein die de meerderheid in de Frasche Redj
uitmaken, zien echter, vooreerst, geen reden om de bestaande opzet te wijzigen. Eerst met het
op 11 september 1998 te Leer formeel totstandkomen van de Interfriese Raad, besluiten de
Noordfriezen de eigen organisatie te herstructureren. Vanaf 1 januari 1999 is de Frasche Rädj
een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, waarvan vier leden worden voorgedragen
door de Nordfriesische Verein en de Foriining for nationale Friiske draagt twee leden voor.
De gemeente Helgoland, de Heimatbund Eiderstedt en de Verein Nordfriesiches Institut
dragen ieder een lid voor. De Öömrang Ferian is vreemd genoeg niet in de nieuwe opzet
vertegenwoordigd.
In het Landtagdebat van 18 november 1999 wordt opnieuw op de positie van het Fries en de69

andere regionale talen in de media ingegaan, nadat het Bericht (1999:53) constateert: “Die
Präsenz der friesischen Sprache hat sich in den Medien seit dem letzten Minderheitenbericht
nur weig verändert.” De minister-president van Sleeswijk-Holstein wijst in haar bijdrage aan
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nieuwe orgaan een substantiële versterking van de Noordfriese pleitcoalitie.
Ik kom daar hierna op terug. Het Gremium betekent tegelijk het einde voor
het voorstel van de, zelf ook tot de nieuwe actoren op het speelveld van het
Noordfriese beleid behorende, ‘Grenzlandbeauftragter’ om tot een nieuwe
‘Kieler Erklärung’ met betrekking tot de Noordfriezen te komen (Höffken,
1994:346).

Het Landtaginitiatief van 4 juni 1987 vindt zijn ideologische basis in de op
24 januari 1982 door de Noordfriese SPD aangenomen ‘Niebüller
Erklärung’ die onder meer spreekt over de bescherming die een bedreigde
identiteit van de zijde van de gehele samenleving nodig heeft. Die
bescherming wordt nader uitgewerkt in het bevorderen van de met de
betrokken identiteit samenhangende culturele, maatschappelijke en
economische belangen (Boehm, 1992:48- 49). Bovendien completeert het
Landtaginitiatief het op 27 november 1985 door dezelfde Landtag genomen
besluit om tijdens iedere zittingsperiode van regeringszijde een rapport te
verlangen over de ontwikkeling van het werk van de Deense minderheid in
het land, alsmede de Duitse minderheid in Denemarken. Dat besluit leidt op
29 oktober 1986 tot een eerste Landtagdebat over een rapportage over de
minderheden in het land, de eerste keer nog beperkt tot de Deense en de
Duitse minderheid in respectievelijk Sleeswijk-Holstein en Denemarken.

In het Landtagdebat van 4 juni 1987 komt naast het initiatief tot een per-
manente commissie, de subsidiëring van een aantal Noordfriese
voorzieningen en de existentieel bedreigde situatie van het Noordfries, ook
de plaats van het Noordfries in de omroep aan de orde.  De afgevaardigden69
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het debat in de Landtag op de voor de deelstaat ontbrekende competentie om de NDR voor te
schrijven wat wel of niet te doen (Bericht, 1999:10).
Sinds 4 april 1989 zendt de publieke omroep Norddeutscher Rundfunk (NDR) eenmaal per70

week, en sinds 1994 van ruim tien minuten terug gebracht tot drie minuten, in het Noordfries
uit. Vrijdag, 22 december 1995 heeft de NDR voor het eerst een uur lang in het Fries
uitgezonden (Nordfriesland, 1996, 113, 3). Sinds 1994 brengt de commerciële radiozender
Radio Schleswig-Holstein eens per kwartaal een uitzending van een uur in het Noordfries
(Bericht, 1996:48).
Met ‘derartige Sendungen’ worden ‘längere friesischsprachige Beiträge in die öffentlich-71

rechtlichen Medien’ bedoeld.
Vanaf het derde minderhedenrapport (1992-1996) wordt, nadat de Landtag daartoe op voorstel72

van Karl Otto Meyer op 29 september 1993 besloten heeft, ook aandacht geschonken aan de
situatie van de Sinti en Roma in Sleeswijk-Holstein.
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zijn het eens over het recht op een plaats voor het Fries op de radio, maar
moeten ook vaststellen dat langer durende uitzendingen in het Fries,
ondanks de pogingen daartoe, tot dan niet gerealiseerd zijn.  In 1987 wordt70

vastgesteld dat het de mediawerkgroep van het Nordfriisk Instituut evenmin
als de verdere Friese instituties en verenigingen tot dan gelukt is meer
ruimte voor het Fries in de omroep te realiseren. De reden daartoe is het
geringe aantal Friestaligen en daarmee samenhangend potentiële luisteraars.
Ook de constatering “die Landesregierung hat durch die Einrichtung von
Landesprogrammen im Staatsvertrag für den NDR die Voraussetzungen für
derartige Sendungen verbessert” (Bericht, 1987:40) verandert daar niets
aan.  Wel wordt het nodige van de commerciële zender Radio71

Schleswig-Holstein voor het Noordfries verwacht, maar negen jaar later
moet worden geconstateerd: “In den Medien ist Friesisch nach wie vor sehr
unzureichend vertreten” (Bericht, 1996:48).

6.2.3.2 De minderhedenrapporten

De Sleeswijk-Holsteinse regering heeft ondertussen viermaal een rapport
over de minderheden in de deelstaat uitgebracht, waarover de Landtag een
debat voert op respectievelijk 29 oktober 1986, 22 januari 1992, 26 januari
1996 en 18 november 1999. Daarnaast debatteert de Landtag op 4 juni 1987,
zoals hiervoor reeds genoemd, voor het eerst over een rapport met
betrekking tot de Friese volksgroep. De situatie van de Noordfriezen wordt
daarna meegenomen in de vervolgens verschenen ‘brede’
minderhedenrapporten met zowel aandacht voor de Deense en de Duitse
minderheden, als de Friese volksgroep.72

Met betrekking tot het minderhedenbeleid in Sleeswijk-Holstein kan de
kern van het overheidsbeleid worden weergegeven met de notie dat een
formele gelijkberechtiging van minderheden onvoldoende is om de
noodzakelijke levenskwaliteit voor deze groepen te realiseren. Om dat doel
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Zo nam de presidente van de Landtag het initiatief tot een werkconferentie op 14 december73

1990 over de situatie van de minderheden i. c. de Noordfriezen, de Deense minderheid, de
Duitse minderheid en de Sorben, en een op 7 juni 1991 gehouden ‘Landtagsforum’, waar naast
de hiervoor genoemde taalgroepen, ook aandacht werd gegeven aan onder meer de Duitstalige
minderheid in respectievelijk Polen, Roemenië en Tsjecho-Slowakije, de Friezen in Nederland
en de staatsrechtelijke situatie van de Duitstalige gemeenschap van België.
De gedachte aan een EZM werd in 1991 voor het eerst geuit door ‘Grenzlandbeauftragter’ Kurt
Hamer. Het EZM, of met zijn Engelse naam European Centre for Minority Issues (ECMI),
werd financieel mogelijk gemaakt door de regeringen van Denemarken, Duitsland en
Sleeswijk-Holstein, terwijl vanuit het Europese Interreg II een startsubsidie werd verleend. De
organisatie kent een drietal werkterreinen: informatieverschaffing, inclusief het samenstellen
van een databank met betrekking tot wetgeving op het terrein van minderheden, de
samenstelling van een atlas van de etnische structuur en nationale minderheden van Europa
en het bevorderen van de dialoog tussen conflicterende partijen door de organisatie van
seminars en workshops.
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te bereiken zijn volgens de Sleeswijk-Holsteinse regering bijzondere
maatregelen in de zin van een beschermde privilegering nodig. Zowel de
minderheid als collectiviteit, als de individuele leden van een minderheid,
dienen de mogelijkheid te hebben om aan de culturele, maatschappelijke,
economische en politieke opgaven van het land mee te werken, zonder een
noodzaak tot het opgeven van hun eigenheid.

Bij de herdenking van veertig jaar Bonn-Kopenhagener Verklaringen heeft
de minister-president van Sleeswijk-Holstein de volgende grondregel voor
het beleid aangegeven:

“Minderheitenpolitik ist in Schleswig-Holstein ein politischer Schwerpunkt. Wir

fassen sie nicht als etwas auf, das erledigt werden muß, weil Schleswig-Holstein

Grenzland ist. Unser ausdrückliges Ziel ist es, die Lage der Minderheiten zu

verbessern” (Bericht, 1996:30).

De prioriteit die het minderhedenbeleid voor de deelstaat heeft, wordt verder
uitgewerkt in een zich presenteren als model-oplossing voor het samenleven
van verschillende minderheden in Europa. Daartoe worden seminars en con-
gressen georganiseerd en is het initiatief tot het Europäische Zentrum für
Minderheitenfragen, dat in 1996 met steun van zowel de Deense als de Duit-
se overheid in Flensburg met zijn werkzaamheden kon beginnen, te be-
grijpen.  De Europese betrokkenheid van Sleeswijk-Holstein komt73

eveneens tot uiting in de verdere aandacht voor de Europese
ontwikkelingen. Dat geldt onder meer voor de werkzaamheden van zowel de
Raad van Europa, als de samenwerking binnen de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa. De aandacht voor het
minderhedenbeleid verklaart de actieve rol die Sleeswijk-Holstein, zoals
hiervoor reeds werd aangegeven, speelt bij de voorbereiding van Duitslands



Het beleid inzake unieke regionale talen

Het honoraire ambt van “Beauftragten des Ministerpräsidenten für Fragen der deutschen und74

dänischen Minderheiten und für friesische Angelegenheiten” wordt in 1988 door de, op dat
moment nieuwe, SPD-regering van Sleeswijk-Holstein ingesteld met de bedoeling om de
goede verhoudingen tussen Denen en Duitsers verder te ontwikkelen. Aan de vooravond van
de Landtagverkiezingen in het jaar 2000 laat CDU-lijsttrekker Volker Rühe weten van het
ambt van Grenzlandbeauftragter af te willen (Husumer Nachrichten, 28 juni 1999). De
‘Grenzlandbeauftragter’ is de gevolmachtigde van de minister-president voor alle zaken met
betrekking tot de Deense en Duitse minderheden en de Noordfriese bevolkingsgroep. Zijn rol
wordt omschreven als “Anwalt, Gesprächspartner und Partner der Minderheiten”. Kurt Hamer
(1926-1991), eerder onder meer vice-president van de Sleeswijk-Holsteinse Landtag, bekleedt
het nieuwe ambt tot zijn overlijden. Van 1 mei 1991 tot 1 maart 2000 is Kurt Schulz, eveneens
oud-vice-president van de Landtag, grenslandgevolmachtigde.
Kurt Hamer is als raadgever en initiatiefnemer van bijzondere betekenis geweest voor de
Noordfriese beweging. “Kurt Hamer war ein ganz ungewöhnlicher Glücksfall für uns
Nordfriesen”, aldus Jakob Tholund (1991:12). Hamer heeft zijn gedachten over het voor het
behoud van de Noordfriese dialecten te ontwikkelen beleid, onder meer verwoord in een
tweetal artikelen in het tijdschrift Nordfriesland (Nordfriesland, 86, 1989:9-14; Nordfriesland,
89, 1990:17-19).
Op 13 december 1999 kreeg Kurt Schulz uit handen van de Sleeswijk-Holsteinse minister-
president, het Kruis van Verdienste met ster en lint, voor zijn verdiensten als ‘Grenzland-
beauftragter’ (Husumer Nachrichten, 14 december 1999).
Het documentaire karakter geldt niet alleen de beschouwingen met betrekking tot de Noord-75

friezen, maar evenzeer die over de andere taalgroepen. Het ontbreken van in tijd uitgezette
beleidsdoelen is één van de punten van kritiek die de Landtag bij de bespreking van de
rapporten verwoordt.
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ratificatie van het Handvest voor Regionale of Minderheidstalen en de
vormgeving van een minderhedenartikel in de nieuwe Duitse constitutie.

De Sleeswijk-Holsteinse prioritering vindt verder niet alleen zijn
uitdrukking in de begroting van de deelstaat, maar ook in de
totstandgebrachte organisatorische structuur. Zo werd hiervoor gewezen op
de sinds 1988 werkende ‘Grenzlandbeauftragter’, een honoraire autoriteit
die optreedt als adviseur van de minister-president op het terrein van de
minderhedenproblematiek en functioneert als directe gesprekspartner voor
de verschillende minderheidsgroepen in Sleeswijk.  De regelmatige74

rapportages over de situatie van de minderheden passen, evenals de ten
behoeve van de verschillende minderheden ingerichte Landtaggremia,
eveneens in die benadering.

Met betrekking tot de Noordfriese taalgroep geven de ondertussen ver-
schenen minderhedenrapporten verder een documentair overzicht van de
stand van zaken.  De Noordfriese organisaties, hun ledentallen en75

activiteiten worden weergegeven, alsmede de subsidiëring door de deelstaat.
Die subsidiëring is voor wat de Noordfriezen betreft beperkt tot Nordfriisk
Instituut, Nordfriesische Verein, Foriining for nationale Friiske, twee
begrotingsposten waaruit respectievelijk verschillende projecten en
publicaties worden gesubsidieerd, een vanaf 1998 opgenomen bedrag ten
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In het Bericht zur Sprache und Kultur des friesischen Bevölkerungsgruppe (1987:42) wordt76

onder meer aangegeven dat de deelstaat een bijdrage van 13.000 Mark ten behoeve van de
samenstelling van het Helgolander woordenboek door het Fries Instituut van de Rijks-
universiteit Groningen heeft bestemd. Daarnaast subsidieerde Sleeswijk-Holstein in 1987 de
Nordfriesische Wörterbuchstelle met een bedrag van ruim 9.000 Mark. De Nordfriesische
Wörterbuchstelle is sinds 1950 verbonden aan de Christian-Albrechts-Universiteit te Kiel.
Deze inrichting wordt vanaf 1978 geleid door de toen voor het eerst benoemde gewoon
hoogleraar Friese taalkunde. Daarnaast is sinds 1987 aan de Bildungswissenschaftliche
Hochschule in Flensburg een leerstoel Fries verbonden. Voor de instelling van de beide
leerstoelen was het reeds vanaf 1963 mogelijk om aan de ‘Pädagogische Hochschulen’, in
zowel Kiel als in Flensburg, Fries te studeren (Nommensen, 1993:34-37).
In het eerste rapport over de Noordfriese taalgroep wordt aangegeven dat Sleeswijk-Holstein77

een bedrag van 386.000 Mark uittrekt voor het realiseren van vier extra onderwijskrachten ten
behoeve van het Fries, alsmede het financieren van 26 uren Fries per week in school.
Inclusief het onderwijs is de steun aan de Deenstalige minderheid hoger, namelijk78

144.268.000 Mark. Van dat bedrag nam de deelstaat 53.429.000 Mark voor zijn rekening,
terwijl Denemarken in hetzelfde jaar met een bedrag van 90.839.000 Mark over de brug
kwam. Daarmee wordt de zwakke positie van unieke autochtone regionale talen gedemon-
streerd, die immers geen beroep op de ‘moedernatie’ kunnen doen. Tegenover de Deense
financiële betrokkenheid in Zuid-Sleeswijk staat die van Sleeswijk-Holstein in Noord-Slees-
wijk. Daarbij ging het in 1995 om een bedrag van 3.779.200 Mark (inclusief het onderwijs)
(Minderheitenbericht (1996-2000) 76-87). Dat brengt de totale financiële inzet van
Sleeswijk-Holstein ten behoeve van de Deense en de Duitse minderheid in Sleeswijk in 1998
op een bedrag van ruim 57.2 miljoen Mark. De jaarbegroting van de deelstaat Slees-
wijk-Holstein laat een totaal bedrag aan uitgaven zien in de omvang van ca. 8 miljard Mark.
Martinen (1998:26) wijst overigens een vergelijking tussen Deense minderheid en Noord-
friezen en de voor de twee taalgroepen verschillende overheidssteun af, omdat de geschiedenis
en de politieke achtergrond te verschillend zou zijn.
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behoeve van de nog op te richten Stiftung für das friesische Volk, en de
voorzieningen op het terrein van het onderwijs.  Daarbij gaat het anno 199876

om een bedrag van ca. 650.000 Mark, exclusief het onderwijs (Hemminga,
1998:37).  Dat bedrag is heel wat geringer dan de steun die de Deenstalige77

en de Duitstalige minderheden per hoofd van de bevolking in Sleeswijk
ontvangen. Het vierde minderhedenrapport (1996-2000) geeft in zijn
bijlagen aan dat het land Sleeswijk-Holstein in 1998 een bedrag van ruim
6,9 miljoen Mark (exclusief onderwijs) aan de Deens- en Duitstalige
minderheden beschikbaar stelde.78

6.2.3.3 Het Landtagorgaan voor Friese vraagstukken

Op 27 februari 1989 houdt het Gremium für Fragen der friesischen Volks-
gruppe zijn constituerende zitting. De Kieler Nachrichten laat zijn lezers de
dag erop weten: “Landtag verschafft Friesen mehr Gehör.” Die kwalificatie
doet slechts deels recht aan de werkelijke functie van het nieuwe orgaan.
Zijn samenstelling en positie betekent in feite het voor het eerst in de
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Lianne Paulina-Mürl (1991:54) Landtagvoorzitter en uit dien hoofde voorzitter van zowel het79

Nordschleswig-Gremium als het Friesen-Gremium, noemt enerzijds de ‘überparteilichen
Kontinuität’, vertegenwoordigd in de positie van de Landtagvoorzitter, en anderzijds de
‘parteiübergreifenden politischen Diskussion’ als voordelen van de gekozen constructie.
Volgens haar bieden de beide organen de mogelijkheid tot een permanente uitwisseling van
meningen en daarmee op ‘die Chance einer basisnahen Politik und Entscheidungsfindung’.
Overigens blijkt uit de verslaglegging van de eerste op 27 februari 1988 gehouden80

bijeenkomst van het Gremium niets van een dergelijk initiatief. In de op 5 juni 1989 gehouden
tweede bijeenkomst stelt de vertegenwoordiger van het Kultusministerium van Sleeswijk-
Holstein een ‘Modellvorhaben der Sprachvermittlung’ aan de orde, daarbij wijzend op de
mogelijkheid om een dergelijk plan langs de weg van de Bund-Länder- Kommission te
initiëren.
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Sleeswijkse geschiedenis totstandkomen van een centrale en actieve actor
ten behoeve van de Friese taal en cultuur. Bovendien gaat het om een actor
die de afstand tussen overheid en taalgroep aanzienlijk terugbrengt. Met het
Gremium krijgen de Noordfriezen, mede via de positie van de voorzitter,
direct toegang tot de deelstaat en federale autoriteiten.  De betekenis van79

het nieuwe orgaan kan verder worden beargumenteerd met het verwijzen
naar de zaken die het Gremium sinds zijn instelling ter hand heeft genomen,
evenals zijn relatie met bijvoorbeeld de federale autoriteiten.

Zaken die in het Gremium aan de orde komen betreffen uiteraard de finan-
ciële inspanningen van het land met betrekking tot het Noordfries. De terug-
kerende aandacht voor dat onderwerp resulteert in een afzonderlijke post
voor het Noordfries op begroting van Sleeswijk-Holstein. Ook de positie van
het Noordfries binnen het hoger en het universitair onderwijs en de positie
van het Noordfries in het Europees Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen komen regelmatig aan de orde. De aandacht beperkt zich
niet tot alleen met de taal verwante aangelegenheden, ook het totstandkomen
van een Nationaal Park Waddenzee komt in het Gremium aan de orde.

Reeds in de eerste bijeenkomst van het Friesen-Gremium wordt van de
zijde van de Bonner parlementariërs op de mogelijkheden van een mede
door de Bond te financieren voorbeeldproject op het terrein van het Fries in
het onderwijs gewezen (Martinen c.s.: 1996:26).  Het initiatief van het80

Gremium wordt verder uitgewerkt en door de deelstaat richting federale
overheid geleid. De Bond wijst echter een eerste voorstel af, omdat men zich
niet wil manifesteren op een terrein waarvan de competentie bij de
deelstaten ligt: “Schulische Maßnahmen seien Landessache.” Bovendien
bestaan er bezwaren tegen de voor het project gedachte duur. Eerst nadat de
Bond overtuigd is van de relevantie van het Noordfriese project voor de
beide andere unieke en autochtone talen in de Bondsrepubliek, en de
organisatorische en wetenschappelijke inkadering van het project is
aangepast, is Bonn bereid aan een korte proeffase mee te betalen. Na de
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Frasche Redj-voorzitter Jakob Tholund in zijn “Gedanken für ein Konzept zum Ausbau der81

friesischen Sprach- und Kulturpflege in Nordfriesland”, september 1990.
Het spreken over ‘das friesische Volk’ is des te opmerkelijker, wanneer geconstateerd wordt82

dat het memorandum ook is ondertekend door de Nordfriesische Verein die zich tot dan tegen
het gebruiken van die terminologie heeft gekeerd. Overigens zijn niet alleen de Noordfriezen
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beoordeling van de verslaglegging van de proeffase kan het project ‘Erwerb
friesischer Sprachkompetenz innerhalb und außerhalb der Schule’ verder
worden uitgevoerd, waarbij Bonn een bedrag van 445.000 Mark in het drie
jaar durende project bijdraagt (Martinen c.s., 1996:26).

De conclusie die het realiseren van het met ondersteuning van Bonn en
Kiel mogelijk gemaakte project toelaat, is dat het de Noordfriese
pleitcoalitie zonder de in het Gremium geïnstitutionaliseerde relaties met
zowel de Kieler als de Bonner actoren, nimmer gelukt zou zijn een dergelijk
initiatief te realiseren. In feite maakt het Gremium de autoriteiten van de
deelstaat tot pleitbezorger en daarmee tot de voornaamste actor binnen en
voor de Noordfriese pleitcoalitie in de richting van het federale niveau. In
die zin dringt zich de vergelijking met de positie en functie van de provincie
Fryslân ten behoeve van de Friese taalgroep in Den Haag op.

Een tweede voorbeeld van dezelfde rol kan worden gevonden in de
representatie van de Noordfriese belangen, als het gaat om het tot stand
brengen van de Stiftung für das friesische Volk.

Het minderhedenrapport van 1996 doet voor het eerst verslag van het stre-
ven om het beleid inzake het Noordfries substantieel te versterken middels
een in het leven te roepen Stiftung für das friesische Volk, die met een, in
verhouding tot het bestaande niveau van financiering, aanmerkelijk hoger
budget de toekomst van het Noordfries veilig zou moeten stellen. De
Noordfriezen hebben al eerder duidelijk gemaakt dat voor een
“Instrumentarium zur Bewahrung und zum Ausbau der Sprache und Kultur
Nordfrieslands” een jaarlijkse bijdrage van de zijde van de federale overheid
in de orde van grootte van twee miljoen Mark nodig is.  Het denken aan een81

Stiftung für das friesische Volk is geïnspireerd door een buiten
Noord-Friesland en Sleeswijk- Holstein plaatsvindende gebeurtenis,
namelijk de, in hoofdstuk 7 nog uitgebreid aan de orde komende, oprichting
van de Stiftung für das sorbische Volk, waarbij enerzijds de Bondsregering
en anderzijds de regeringen van de deelstaten Brandenburg en Saksen
betrokken zijn.

Het memorandum dat de oprichting van een Stiftung für das friesische
Volk bepleit, is ondertekend door de respectievelijke voorzitters van de vier
voornaamste Noordfriese actoren, namelijk de Verein Nordfriesisches
Institut, de Foriining for nationale Friiske, de Nordfriesische Verein en de
sectie Noord- Friesland van de Friesenrat.  Het memorandum wordt zowel82
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met de door het memorandum gebruikte term bedoeld, maar ook de Saterfriezen. Schrijver van
het memorandum is dr. Thomas Steensen, directeur van het Nordfriisk Instituut.
Het memorandum wordt op 11 maart 1992 aan de Bonner staatssecretaris dr. Horst83

Waffenschmidt aangeboden en op 18 maart 1992 officieel aan minister-president Björn
Engholm overhandigd (Nordfriesland, 97, 1992:21).
Zie: Nordfriesland, 97, 1992, pp. 20 en 21; Nordfriesland, 98, 1992, pp. 26-28; Nord-84

friesland, 99, 1992, pp. 24-25.
Die constatering is van toepassing, ondanks verkregen adhesiebetuigingen van onder meer85

leden van de Bundestag (Nordfriesland, 98, 1992:26-28) en de reservering van één miljoen
Mark ter realisering van de Stiftung door Sleeswijk-Holstein (Bericht, 1996:49).
“Angesichts der Bundesunterstützung für die Sorben besteht hier eine unerträgliche86

Ungleichbehandlung”, zo schrijft Frasche Rädj-voorzitter Hark Martinen, na de in Bonn
gehouden bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken met vertegenwoordigers
van alle onder het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen vallende taalgroepen
in Duitsland (Nordfriesland, August 1999, 127, 4).
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de Bonner staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken als de
minister-president van Sleeswijk-Holstein aangeboden.  Dat de83

gemeenschappelijke Noordfriese actie mogelijk is, is alleen te begrijpen
vanuit het bestaan en de werking van het Gremium, waar naast de Kieler
representanten ook de uit Noord-Friesland afkomstige leden van de
Bundestag zitting hebben (Tholund, 1992:5). Tot op heden is een positief
resultaat echter uitgebleven.  Noch de actieve betrokkenheid van de84

‘Grenzlandbeauftragter’, noch een gesloten front van alle Noordfriese
organisaties en betrokken overheden, een nadere uitwerking van het
Noordfriese voorstel in concept-statuten en een concept-verdrag tussen de
federale overheid en deelstaat, of de nodige contacten met verschillende be-
trokken parlementariërs en ambtenaren, heeft daar tot op heden iets aan kun-
nen veranderen.  “Der Bund hat sich trotz aller Zusagen in Zurückhaltung85

geübt” zo kwalificeert het minderhedenrapport de inzet van de federale
overheid (Bericht, 1996:49).  Drie jaar later ligt er van Bonner zijde een86

principiële bereidheid om de Noordfriezen te ondersteunen, zonder dat
overigens van een nieuwe geldstroom in noordelijke richting sprake is
(Bericht, 1999:11). Het afhouden door het federale niveau kan mogelijk
worden verklaard worden uit een drietal omstandigheden:

- Het niet de finale eindstreep bereiken van het voorgestelde artikel 20b in
de nieuwe Grondwet van 1994, zie 3.5.3.

- Het met de kosten van de eenwording samenhangende beslag op federale
middels, alsmede in de federale begroting doorgevoerde en geplande
bezuinigingen;

- De bijzondere, noch in Noord-Friesland, noch in Sleeswijk-Holstein
toepasbare staatsrechtelijke grondslag, zoals die wel voor de Stiftung für
das sorbische Volk gegeven is. In wezen gaat het daarbij om een
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Op het Noordfries zijn uiteindelijk 36 maatregelen uit deel III van toepassing verklaard.87

Het Nederduits wordt gesproken in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-88

Vorpommern, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein.
Nedersaksen draagt tevens verantwoordelijkheid voor het Saterfries.
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overgangsvoorziening die zijn grondslag vindt in ‘Protokollnotiz 14,
nummer 2’ bij het ‘Einigungsvertrag’ (Pastor, 1997:153).

Meer succes hebben de Sleeswijk-Holsteinse beleidvoerders met betrekking
tot het van toepassing verklaren van het Europees Handvest voor Regionale
of Minderheidstalen op de daartoe in Sleeswijk-Holstein in aanmerking
komende gesproken talen. Begin 1995 heeft de Sleeswijk-Holsteinse
regering ten definitieve besloten om de Bondsregering voor te stellen om het
Deens, het Nederduits en het Fries voor deel III van het Handvest aan te
melden.  Daarmee is overigens nog geen sprake van een wijziging van87

bestaand beleid, omdat de budgettaire neutraliteit uitgangspunt voor de
aanmelding is (Bericht, 1996: 34). De betrokkenheid van de deelstaat wordt
ook geïllustreerd door de coördinatie van de inzet van de verschillende bij
de situatie van het Nederduits en het Fries betrokken deelstaten, teneinde
aarzelende deelstaten over de brug te trekken en tot één standpunt richting
Bond te komen.  De gehele procedure van overleg met betrokkenen,88

deelstaten en Bond en de toetsing van de ingebrachte voorstellen wordt
tenslotte op 16 september 1998 met de ratificering door de Bond van het
Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen afgesloten.

6.2.4 Terugblik op de Sleeswijk-Holsteinse beleidsontwikkeling inzake het
Noordfries

Daarmee is het bestaande en voorafgaande beleid inzake het Noordfries be-
schreven. Wat kan met behulp van het BIC-model verder over de gang van
zaken opgemerkt worden?

In de eerste plaats wordt de positie van het Noordfries en de Noordfriese
taalgroep binnen het overheidsbeleid sterk mee bepaald door de
aanwezigheid van de andere minderheden in het grensgebied, met name de
Deenstalige minderheid in het huidige Zuid-Sleeswijk. De grenswijzigingen
in 1920 en de daarmee samenhangende nieuw ontstane Duitse minderheid in
Noord-Sleeswijk en reductie van de Deense minderheid in Zuid-Sleeswijk
zorgen voor een opstelling van de Pruisische overheid die erop gericht is de
ontstane gevoeligheden niet verder te belasten. Eerdere verboden in de
richting van het Deens worden ingetrokken, en in samenhang daarmee krijgt
het Fries een (marginale) plek in het lager onderwijs.
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In feite gaat het om een beleidsvorming zonder dat de betrokken taalgroep
daarvoor een pleidooi heeft gehouden, anders dan een praktische aanzet tot
onderwijs van het Fries in de voorgaande decennia. De rol van de
Noordfriese actoren kan in dit verband worden gekarakteriseerd als die van
‘free riders’, het gaat om een meeliften met het door de Deenstalige
minderheid bemande en bestuurde voertuig. Dat geldt expliciet voor het
totstandkomen en de inhoud van de ‘Kieler Erklärung’.

Dezelfde karakterisering is niet minder geldig voor de in de Foriining for
nationale Friiske georganiseerde Noordfriezen, de organisatie die ideëel,
materieel en organisatorisch wordt ondersteund door SSF, SSV en Dansk
Skoleforening for Sydslesvig, de voornaamste actoren van de Deense
minderheid in Sleeswijk.

De karakterisering van een meeliften is eveneens van toepassing, wanneer
er wordt gekeken naar het door de Kieler regering gehanteerde
beleidsinstrumentarium ten behoeve van het Noordfries. Het ambt van
‘Grenzlandbeauftragter’ is in de eerste plaats ingesteld ten behoeve van de
Deense en Duitse minderheden ter weerszijden van de grens. De instelling
van het Gremium für Fragen der friesischen Volksgruppe gebeurt naar het
model van gelijke voorzieningen ten behoeve van de Deense en de Duitse
minderheden. De eerste rapportage van de Kieler regering met betrekking tot
de situatie van het Noordfries is het complement op het eerste
minderhedenrapport dat zich nog beperkte tot de Deense en de Duitse
minderheden. In termen van het BIC- model kan worden vastgesteld dat het
grootste deel van de voor het Noordfries relevante beleidsvorming het
gevolg is van eerdere interactieprocessen tussen de beide andere autochtone
taalminderheden in Sleeswijk en de overheid. Anders geformuleerd kan
worden vastgesteld dat de zwakke Noordfriese pleitcoalitie substantieel
versterkt is door de aanwezigheid van de Deenstalige minderheid die met
een veelheid van maatschappelijke en politieke instituties en gesterkt door
de aanwezigheid van het naburige Denemarken, een relevante factor in de
Sleeswijk-Holsteinse beleidsvorming vormen.

In de tweede plaats kan de Noordfriese pleitcoalitie als zwak
gekwalificeerd worden, hetgeen met meerdere omstandigheden te maken
heeft. Uiteraard heeft één en ander direct te maken met de getalsmatige
omvang van de Noordfriese taalgroep die zich bovendien in tweeërlei zin
gefragmenteerd manifesteert.

Enerzijds hangt de fragmentatie samen met de geografische en daarmee
samenhangende taalkundige versplintering van Noord-Friesland. In dit ver-
band kan de term ‘lokale identiteiten’ gebruikt worden, waarmee bedoeld
wordt dat in Noord-Friesland een overkoepelende regionale identiteit en
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Daarbij gaat het overigens niet alleen om de versplintering van het Noordfries in twee89

taalkundig gezien zelfstandige dialectgroepen en negen verschillende dialecten, maar eveneens
om de verder in Noord-Friesland bestaande meertaligheid: naast de Friese dialecten gaat het
om het Nederduits en Zuidjuts en het Deens en Duits. Nommensen (1992:15) geeft in
navolging van Walker het voorbeeld van het in verschillende situaties door één en dezelfde
persoon gebruiken van de verschillende talen en dialecten. Hoewel het sinds 1970 bestaan van
de Kreis Nordfriesland mogelijk anders suggereert, is de eenheid Nordfriesland een
gekunstelde constructie die in de praktijk uiteen valt in verschillende eenheden. Zo heeft de
Föhringer onderwijzer Matz H. Rieuwerts het in een gedicht van zijn hand over de ‘fering
natschuun’ (Tholund, 1993:59). Daarmee attendeert Rieuwerts impliciet op de specifieke
omstandigheden van een eilandgemeenschap, die niet in ieder opzicht vergelijkbaar zijn met
de continentale situatie. Het relatieve geografische isolement van een eiland moet daarbij
worden onderscheiden van een cultureel isolement. Van het laatste is in het geval van de
Noordfriese eilanden geen sprake. Zowel de Noordfriese traditie van de zeevaart, als de in de
19de eeuw op gang gekomen emigratie naar de Verenigde Staten van Amerika, hebben voor
een eilander zelfbewustzijn gezorgd, die verbonden is met een ‘Note von Weltläufigkeit’
(Steensen, 1986:19). Tholund (1993:59) wijst erop dat een ‘gesamtnordfriesisches
Sonderbewußtsein’ zich in de 19de eeuw slechts bij weinigen ontwikkelde. Die situatie geldt
volgens Tholund nog immer voor de Noordfriese eilanden en in het bijzonder voor Föhr: “Wir
verstehen uns zuerst nicht als Friesen – sondern immer als Föhringer; wir sprechen nicht
Friesisch, sondern Fering.” Tadsen (1997:138) merkt in dit verband voor het Noordfriese
eiland Amrum het volgende op: “Die geographische Randlage der Inselwelt ermöglichte ein
weitgehend selbstorganisiertes Leben der Bevölkerung, die eine primär lokale Identität
ausbildete, welche sich u.a. über ein auch die Insel Föhr miteinbeziehendes soziales Netz von
Familienzugehörigkeiten reproduzierte. Ein wesentliches Merkmal dieser lokalen Identität war
die eigene Sprache.” Walker (1996:12) wijst eveneens op de plaatsgebondenheid als
belangrijk aspect van de Friese identiteit. Daarnaast vraagt hij aandacht voor de lange traditie
van het bewustzijn van een Friese stam, terwijl het nationaal-politieke aspect van de Friese
identiteit eerst in samenhang met het ontstaan van de Friese beweging in de loop van de
negentiende eeuw tot ontwikkeling kwam.
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samenhang, anders dan in de aanwezigheid van een eerst sinds 1970
bestaande Kreis Nordfriesland, ontbreekt.89

Anderzijds wordt de fragmentatie veroorzaakt door het bestaan van twee
hoofdstromingen binnen de Noordfriese pleitcoalitie, belichaamt in het be-
staan en werken van de Nordfriesische Verein, de op de Duitse taal en
cultuur georiënteerde organisatie, en de Foriining for nationale Friiske, die
juist de eigenheid van de Friezen benadrukt, maar gekenmerkt wordt door
een oriëntatie op de Deense cultuur en organisaties. Hoewel beide actoren
niet verschillen wanneer het gaat om de waardering van de eigen taal, zorgt
ieders verschillende fundamentele oriëntatie voor een als moeizaam te
omschrijven coöperatie. In feite hanteren de beide organisaties verschillende
werkelijkheidsdefinities, die in de loop van een decennialange interactie
binnen het kader van de Frasche Redj wel dichter bij elkaar zijn gekomen,
maar niet samenvallen. In dat kader kan dan ook moeilijk over een
beleidsgericht leren door de betreffende actoren worden gesproken. Met het
instellen van een permanent Gremium für Fragen der friesischen
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Tot de Noordfriese buitenstaanders, of beter geformuleerd ‘bovenstaanders’, die een be-90

langrijke rol hebben gespeeld in de Noordfriese pleitcoalitie kan in zekere zin ook de in
Noord-Friesland geboren, maar lange tijd in het buitenland verblijvende en internationaal
georiënteerde dr. Frederik Paulsen (1909-1997) worden gerekend. Hij reisde in de herfst van
1945 reeds naar Fryslân om de voor de oorlog bestaande contacten tussen Noord- en
Westerlauwerse Friezen te herstellen. Hij was ook degene die in 1947 als niet aan één der
partijen gebonden persoon de oprichting van de Verein Nordfriesisches Institut mee
realiseerde, terwijl hij eveneens tot de oprichters van de Föderalistische Union Europäischer
Volksgruppen in 1949 behoort. Van 1970 tot 1982 was hij voorzitter van het Nordfriisk
Instituut. In 1988 richtte hij uit eigen middelen de Ferring Stiftung op, die sindsdien de
Noordfriese taal en cultuur op verschillende manieren steunt en stimuleert (Tholund, 1997:2;
Steensen, 1995:397-401). Wat inzet voor het Fries, internationale oriëntatie en verblijf buiten
Noord-Friesland betreft, is er een zekere parallel tussen Frederik Paulsen en de eerder
genoemde Andreas Hübbe. Het is opvallend dat vele Noordfriese taalijveraars zich eerst voor
het behoud en de studie van het Noordfries inzetten, na een verblijf buiten Noord-Friesland
(Christiansen, Roeloffs en Steensen, 1998:163).

280

Bevölkerungsgruppe lijkt overigens een belangrijke stap gezet te zijn, mede
door de toegenomen kans op een beleidsgericht leren, tot het versterken van
de Noordfriese pleitcoalitie. De positie van het Gremium en zijn leden
hebben het in zich om over de verschillen tussen de Noordfriese organisaties
heen, gestalte te geven aan een effectieve Noordfriese pleitcoalitie. Dat
blijkt wanneer gekeken wordt naar de door het Gremium ondertussen
genomen initiatieven in de richting van zowel de overheid van de deelstaat
als de Bond. Voor het totstandkomen van het Gremium, kan ook vastgesteld
worden dat de Noordfriese pleitcoalitie zich niet door een veelheid van
strategische interacties in het kader van processen van beleidsvorming
onderscheidt. Een uitzondering daarop is het streven naar een plaats voor het
Fries in de publieke omroep, waarop ik hierna nog nader zal ingaan.

In de derde plaats komt de passiviteit van de Noordfriezen, wanneer het
om de toekomst van de eigen taal gaat, ook naar voren in de relevantie van
relatieve buitenstaanders, althans niet tot het Noordfriese beleidssysteem
behorende actoren, voor het bereiken van veranderingen. Die constatering
beperkt zich niet tot het hiervoor gememoreerde belang van de Deense
minderheid voor de Noordfriese ontwikkelingen, die in zekere zin nog tot
hetzelfde beleidssysteem gerekend kunnen worden, maar kan ook worden
geïllustreerd met de invloed van Westerlauwers Friese personen en
organisaties.  De laatste vervangen in zekere zin de ondersteuning die bij90

aanwezigheid van een moederland van de laatste verwacht kan worden. Nog
belangrijker is de steun en hulp die de Noordfriezen sinds de jaren tachtig
uit het politieke centrum van de deelstaat ontvangen. Zowel
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Hiervoor werd reeds op de bijdragen van Kurt Hamer gewezen. Landtagpräsidentin Lianne91

Paulina-Mürl verwoordt haar visie op de mogelijkheden voor het Noordfries onder meer in
een rede voor de leden van de Verein Nordfriesisches Institut, 27 april 1991, later afgedrukt
in het tijdschrift Nordfriesland (1991, 94:12-16).
Walker (1980:454) gaat in op de betrokkenheid van de Noordfriezen bij het invoeren van het92

Fries in het onderwijs. Hij vergelijkt twee gevallen van invoeren van het leervak Fries op
respectievelijk het eiland Sylt en op de vaste wal in Risum-Lindholm. In het Sylter geval werd
geen beroep op de betrokkenheid van de ouders gedaan. Hen werd niets gevraagd. In
Risum-Lindholm werd een meer democratische aanpak gevolgd die resulteerde in een geheime
stemming die ertoe leidde dat de invoering van het vak Fries werd afgewezen. Walker
(1980:455) wijst ook op de verhouding van de bevolking tot de actiefste vleugel van de
Noordfriese beweging, namelijk de Foriining for nationale Friiske. Steun aan de Foriining
wordt gezien als een zich tot het Deens bekennen. In die zin kan ook de door Duitsers
gebruikte term ‘Danofriesen’ worden begrepen (Steensen, 1986:258).
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‘Grenzlandbeauftragter’ als de voorzitter van het parlement treden op als
wegwijzers en wegbereiders voor de Noordfriese pleitcoalitie.91

De invloed van aan het subsysteem externe ontwikkelingen en gebeurte-
nissen op de perspectieven en concrete mogelijkheden voor het Noordfries
lijkt manifest. Zo worden de eerste stappen op de weg van het onderwijs van
het Fries gezet, nadat daartoe uit Fryslân de eerste prikkel is gegeven. Dat in
de jaren twintig maatregelen worden genomen met betrekking tot het Fries
in het onderwijs staat los van de inzet van de Noordfriezen, maar heeft alles
te maken met de naweeën van de Eerste Wereldoorlog, de grenswijziging en
de daarmee ontstane nieuwe minderhedenproblematiek. Die situatie herhaalt
zich min of meer na de Tweede Wereldoorlog. De Noordfriezen worden
bijna huns ondanks opgenomen in een regeling die bedoeld is om de relaties
tussen Deense minderheid en Duitse meerderheid te ontspannen, terwijl het
opnieuw uitvaardigen van het in onbruik geraakte onderwijsbesluit van 1925
alles te maken heeft met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog en heel
wat minder met betrokkenheid van de Noordfriezen.  Tenslotte is de92

nieuwe opstelling van de Sleeswijk-Holsteinse regering tegenover de
minderhedenproblematiek in de deelstaat in de tweede helft van de jaren
tachtig, niet los te zien van zowel de Europese ontwikkelingen op dat
terrein, als de interne verwikkelingen die uiteindelijk leiden tot het voor de
eerste maal sinds de Tweede Wereldoorlog optreden van een SPD-regering,
als de volledige herziening van de Grondwet van 1949. Geconstateerd kan
worden dat de zwakte van de Noordfriese pleitcoalitie in de afgelopen jaren
gecompenseerd wordt door de voor die pleitcoalitie positieve externe
ontwikkelingen.

Er dient nog een laatste opmerking over het resultaat van de
beleidsvorming gemaakt te worden. Dat resultaat bestaat vooral uit een sterk
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In zijn op 18 april 1998 gehouden toespraak ter gelegenheid van vijftig jaar Verein Nord-93

friesisches Institut herinnert staatssecretaris dr. Dieter Swatek aan de afgelopen tien jaar
doorgevoerde structurele verbeteringen ten behoeve van het Fries. Hij noemt daarbij de
subsidiëring door de deelstaat, de huisvesting voor het Nordfriisk Instituut, het Grond-
wetsartikel 5, de instelling van het Gremium, het werk van de ‘Minderheitenbeauftragte’ en
het onder het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen brengen van het
Noordfries (Nordfriesland, 1998, 122, 18).
Dezelfde constatering kan voor het beroepsonderwijs worden gedaan (Walker, 1997:10).94

De facto wordt het Fries aan 2 van de 6 gymnasia in Noordfriesland onderwezen (Walker,95

1997:9).
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verbeterde institutionele structuur voor het beleid inzake het Noordfries.93

De uitbreiding van artikel 5 van de Grondwet, de inrichting van het
Gremium, de rol van de ‘Grenzlandbeauftragter’, de periodieke
parlementaire rapportage en de ratificering van het Europees Handvest voor
Regionale of Minderheidstalen, zijn ieder voor zich mijlpalen in de
beleidsvorming inzake het Noordfries. Maar wat houden dergelijke
mijlpalen in concreto voor de Noordfriese taalpraktijk in? Steensen (1997:2)
schrijft in een commentaar:

“Eine schonungslose Bestandsaufnahme zeigt, wie sehr die Förderung des Frie-

sischen in Nordfriesland immer noch am Anfang steht. Ja es gibt friesischen

Schulunterricht, und zwar fast fleckendeckend im gesamten nordfriesischen

Sprachgebiet. Aber er beschränkt sich doch in aller Regel auf zwei bis vier

Jahrgänge – vorher und nachher: zumeist Fehlanzeige. An den Realschulen

Nordfrieslands, wo das künftige ‘mittlere Management’ die Schulbänke drückt,

wird nirgendwo Friesisch unterrichtet.  Und an den Gymnasien sieht es viel94

besser auch nicht aus.  Alles in allem erhalten die Schüler in Nordfriesland heute95

nicht viel mehr als ‘Schnupperkurse’ in der originären Sprache ihrer Region ...

Ein anderer Beispiel: im Radio kommt Friesisch inzwischen vor. Aber es handelt

sich um gerade zweieinhalb Minuten in der Woche. Berichtet man darüber auf

Minderheitentreffen, so erntet man mitleidiges Kopfschütteln.”

Steensens commentaar plaatst een kritische noot bij het door Sleeswijk-Hol-
stein gevoerde beleid. Het is mede ingegeven door zijn ervaringen met
overheidsbezuinigingen, de discontinuïteit van de twee hoogleraarschappen
Fries in respectievelijk Kiel en Flensburg, en ook het waarnemen van de
voor de Deense minderheid of het nieuwe EZM wèl beschikbare substantiële
bedragen aan overheidssteun. Tegelijk vraagt het commentaar impliciet naar
een balans tussen de hiervoor genoemde institutionele voorzieningen en
regelgeving en de daadwerkelijke ondersteuning van Noordfriese
activiteiten en voorzieningen. Is, met andere woorden, het
Sleeswijk-Holsteinse beleid inzake de in het land levende taalgroepen niet
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Voor de beschrijving van het pleidooi voor Fries op de radio is deels gebruik gemaakt van de96

door het Nordfriisk Instituut in november 1987 uitgegeven documentatie “Friesisch im
Rundfunk”, een verslag van tien jaar vergeefse pogingen om het gestelde doel te bereiken.
Nordfriesland, 1980, 56:118.97

De Noordfriese resolutie is door 43 vertegenwoordigers van Noordfriese organisaties en98

leraren ondertekend en dringt bij de NDR aan op “regelmäßige Sendungen in nordfriesischer
Sprache in sein Programm aufzunehmen” (Husumer Nachrichten, 31 december 1981).
Aanbeveling 928 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa begint met de
vaststelling dat het voor de ontwikkeling van Europa en de Europese gedachte van belang is
dat het respect voor en de evenwichtige ontplooiing van alle Europese culturen en in het
bijzonder linguistische identiteiten gegarandeerd worden. Artikel 4c zegt vervolgens dat op
cultureel gebied het respecteren en bevorderen van het regionale gebruik van de standaardtalen
van minderheden en hun toepassing in het hoger onderwijs alsmede door de massamedia in
de betrokken gebieden, in overeenstemming dient te zijn met de wil van de betrokken
taalgemeenschap.
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een voorbeeld van het door Hofstede (1991:37, 161) geconstateerde Duitse
omgaan met ongelijkheid en onzekerheidsvermijding?

6.2.5 Het Noordfries op de publieke radio

6.2.5.1 Het pleidooi voor Fries op de NDR96

De eerste stap om het Noordfries een plaats te geven in de
radio-uitzendingen van de Norddeutscher Rundfunk (NDR) kan getraceerd
worden in 1976, als de Foriining for nationale Friiske op haar
jaarvergadering besluit om met inschakeling van de Frasche Redj te
proberen de non-existentie van het Noordfries op de publieke radio op te
heffen. Die poging loopt vooreerst op niets uit, omdat de NDR laat weten
reeds begin jaren zeventig nagegaan te hebben of de gedachte aan een plaats
voor het Noordfries op de radio wel realistisch is. De conclusie was toen
echter duidelijk: de Noordfriese dialecten variëren te sterk om een
taalkundig homogene programmering in te voeren. Bovendien ontbreekt de
rechtsgrond die het gebruik van het Fries op de radio voorschrijft.  De97

Noordfriezen laten het echter niet na de eerste de beste afwijzing afweten.
Zij zorgen ervoor dat op de paasbijeenkomst van de jeugdcommissie van de
FUEV een resolutie wordt aangenomen die het pleidooi om het Noordfries
een plaats te geven in de regionale uitzendingen van de NDR onderschrijft.
Ook de op 30 oktober 1981 in Niebüll bijeengekomen Frasche Redj grijpt
naar het wapen van een resolutie, waarin wordt gerefereerd aan een resolutie
van de Raad van Europa van 7 oktober 1981, die onder meer het gebruik
van minderheidstalen in de massamedia aanbeveelt.  Maar dat zorgt niet98

voor een andere opstelling van de zijde van de NDR. Die benadrukt
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Thomas Steensen was van 1973 tot 1977 redacteur van de Husumer Nachrichten. Daarna was99

hij, tijdens zijn universitaire studie, medewerker van de krant. Op 8 juli 1987 trad hij als
historicus in dienst van het Nordfriisk Instituut, dat hij sinds 1 oktober 1992 als directeur
dient. Op 30 april 1999 werd Thomas Steensen tot honorair hoogleraar Fries aan de
Bildungswissenschaftliche Hochschule Flensburg, Universität benoemd.

Grenzfriedenshefte, 1982, 2:107-110.100

Husumer Nachrichten, 1983, 22 november 1983.101

De redactie van Nordfriesland bestaat in 1983 uit Reimer Kay Holander en Thomas102

Steensen. Geïnterviewd worden de minister-president van Sleeswijk-Holstein, Uwe
Barschel, de oppositieleider in de Landtag, Björn Engholm, het lid van de Landtag voor
de SSV, Karl Otto Meyer, alsmede de voorzitter van de Duitse Grensvereniging Hartwig
Schlegelberger en de voorzitter van de Sleeswijk-Holsteinse Heimatbund Werner
Schmidt (Nordfriesland, 1983, 68:103-110).
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nogmaals dat in de regionale uitzendingen altijd al aandacht is geschonken
aan activiteiten van de Noordfriese taalgroep, gemakshalve voorbijgaand
aan de taal waarin dat gebeurt.

De Husumer Nachrichten reageren op 4 maart 1982 met een door Thomas
Steensen geschreven commentaar, dat op de meningen van de NDR ingaat
en onder meer wijst op de omroeppraktijk met betrekking tot regionale talen
in een aantal Europese landen.  Dezelfde auteur zou zijn standpunt en99

informatie herhalen, maar dan meer uitgebreid, in een uitgave van de
Grenzfriedenshefte.100

Ondertussen gaan de eerste-lijns-actoren het gesprek met de leiding van
het regionale NDR-programma Welle Nord aan. Vertegenwoordigers van de
beide Noordfriese verenigingen, het Nordfriisk Instituut en de
Nordfriesische Wörterbuchstelle worden echter opnieuw in hun ambities
teleurgesteld. Ieder begrip voor de Friese wensen wordt gemist. Welle Nord
is van mening dat programma’s in het Noordfries slechts ten koste zullen
gaan van de luistercijfers. Men spreekt in dat kader over de
‘Ausschaltfunktion’ van de Friestalige programma’s.  De weinig101

meegaande opstelling van de omroep maakt de Noordfriezen duidelijk dat
de eigen pleitcoalitie versterking behoeft, en dat betekent dat er een beroep
op de landelijke overheid wordt gedaan.

In feite vangt dat beroep aan met het door de redactie van Nordfriesland
interviewen van vijf relevante actoren in de landspolitiek over het beleid
inzake het Noordfries.  In dat kader komen ook de media aan de orde.102

Minister-president Barschel (CDU) wijst op de autonomie van de omroep.
Hij constateert dat de NDR tot dan wegens het geringe aantal luisteraars niet
regelmatig in het Fries uitzendt. Oppositieleider Engholm (SPD) spreekt
zich zonder voorbehoud voor Fries op de radio uit. Ook de Kreistag van
Nordfriesland spreekt zich op initiatief van de SSV-fractie over het gebruik
van het Fries op de radio uit. Op 9 maart 1984 neemt de Kreistag unaniem
een resolutie aan waarin gesteld wordt dat de Kreis Nordfriesland de
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Flensborg Avis, 14 maart 1984.103

Husumer Nachrichten, 15 mei 1984.104

Rundfunkgesetz für das Land Schleswig-Holstein vom 27 November 1984.105

Naast het Nordfriisk Instituut wordt de Noordfriese inbreng mee gedragen door de106

Foriining for nationale Friiske en de Nordfriesische Verein für Heimatkunde und
Heimatliebe. Dat betekent dat de drie voornaamste actoren van de Noordfriese coalitie
eerdere tegenstellingen hebben overwonnen en elkaar op dit punt hebben gevonden. De
Noordfriezen scharen zich niet alleen achter de SPD-voorstellen, de Landtagfractie van
de SPD stelt zich in een op 3 november 1984 met de Noordfriezen gehouden
bijeenkomst ook achter de Friese wensen op het terrein van de omroep. Vanzelfsprekend
kunnen de Friezen op de steun van de SSV-afgevaardigde in de Kieler Landtag rekenen.
Bij de in 1999 gerealiseerde reorganisatie van de Mediaraad, waarbij het ledental werd107

terugggebracht van 43 naar 9, kreeg het voorstel van de SSV om een zetel voor een
vertegenwoordiger van de Sleeswijk-Holsteinse minderheden te bestemmen, geen steun
in de Kieler Landtag (Flensborg Avis, 14 oktober 1999).
Brief van de Verein Nordfriesisches Institut d.d. 8 november 1984, gericht aan de108

minister-president van Sleeswijk-Holstein.
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aanspraken van de Noordfriese verenigingen en instituties op een plaats
voor het Fries op de radio ondersteunt.103

De commissie van advies (Beirat) van het Nordfriisk Instituut besluit een
speciale werkgroep in te stellen om daarmee de gestelde doelen sneller te
kunnen realiseren. De bedoeling is om een serie Friestalige uitzendingen
voor te bereiden om de NDR te tonen dat dergelijke uitzendingen mogelijk
zijn en bovendien niet een verlies aan luisteraars behoeven te betekenen.104

Tegelijkertijd lijkt echter een nieuw perspectief op te doemen. De deelstaat
Sleeswijk-Holstein bereidt een nieuwe omroepwet voor en dat biedt een
nieuwe gelegenheid om de Noordfriese standpunten onder de ogen van de
beleidsmakers te brengen.  Het Nordfriisk Instituut ondersteunt het105

SPD-voorstel om een zogenaamd open kanaal in het leven te roepen. Een
dergelijk radiostation moet het geïnteresseerde groepen en personen
mogelijk maken om onder eigen verantwoordelijkheid geproduceerde
programma’s in de ether te brengen.  Bovendien melden de Noordfriezen106

zich aan voor een zetel in de nieuw in te stellen onafhankelijke
Landesanstalt für das Rundfunkwesen.  Verder houden de Noordfriese107

actoren vast aan de samenwerking met de publieke omroep voor het
uitzenden van Friestalige programma’s. In een brief aan de
minister-president van Sleeswijk-Holstein wordt zijn medewerking gevraagd
om de wens van de Noordfriezen om een zetel in de nieuwe ‘Rund-
funkanstalt’ te kunnen bezetten, te honoreren.  Enkele weken later stuurt108

de chef van de staatskanselarij het antwoord: op grond van het beperkte
aantal zetels en de vele gegadigden komt er geen zetel voor de Noordfriezen
beschikbaar, die, zo schrijft de Kieler afzender, zonder twijfel adequaat
zullen worden vertegenwoordigd door de Sleeswijk-Holsteinse Heimatbund
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Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de Noordfriese pleitcoalitie ingenomen is met de109

door Kiel gedachte vertegenwoordiging. Dat hangt zowel samen met de historische
banden tussen slechts de Friesische Verein en de Heimatbund, als het standpunt van de
laatste inzake het Fries op de radio. De Schleswig-Holsteinische Heimatbund heeft
statutair de opdracht om ook voor de Friese taal te zorgen. In het hiervoor genoemde
Nordfriesland-interview met onder meer de voorzitter van de Bond, Werner Schmidt,
merkt deze met betrekking tot het Fries in de omroep op dat het regionale programma
voor het gehele land is bedoeld en daarom zijn omvangrijke Friestalige uitzendingen
onmogelijk. Maar bij tijd en wijle (gelegentlich) zou het Fries gebruikt kunnen worden.
Het perspectief zou anders zijn wanneer er van subregionalisering van de omroep sprake
zou zijn (Nordfriesland, 1983, 68:107).
Schrijven van 7 november 1986.110
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die immers de gehele ‘Heimat- und Kulturarbeit in unserem Lande’
ondersteunt.109

En anders dan de Noordfriese lobby heeft verwacht, komt er, parallel aan
de ervaringen van de Friese televisie-lobby in Nederland met het
Commissariaat voor de Media, onverwachte steun van de zijde van de
Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen in Schleswig-Holstein
(ULR). De directeur van die organisatie laat weten dat de ULR zich zal
inzetten voor een gepaste plaats voor het Noordfries in de regionale
programma’s van de nieuwe niet- publieke zender Radio Schleswig-Holstein
(RSH), die haar zendmachtiging heeft verkregen met onder meer de
voorwaarde rekening te houden met het Friese taal- en cultuurgebied.110

Bovendien maakt de ULR de Noordfriezen indachtig op een uitspraak van
het Duitse constitutionele Hof die inhoudt dat de publieke omroep gehouden
is om alles te doen om ook minderheden voldoende in de programma’s aan
het woord te doen komen. De mediawerkgroep van het Nordfriisk Instituut
beantwoordt het schrijven van de URL met het uitdrukking te geven aan zijn
vreugde over de komende bemoeienissen van het bestuursorgaan.

Kort daarop vindt op 4 juni 1987 het hiervoor reeds gememoreerde eerste
Landtagdebat over de taal en cultuur van het Friese bevolkingsdeel plaats.
CDU, SPD en SSV, de drie in de Landtag vertegenwoordigde partijen,
spreken alle hun teleurstelling uit over de tot dan niet gerealiseerde
Friestalige uitzendingen, evenals de wens om dergelijke uitzendingen
mogelijk te maken. Ruim tien jaar na de aanvang van het pleidooi om
Friestalige uitzendingen te realiseren, is nog geen enkele vooruitgang
geboekt.

Voor zover er duidelijkheid over de ontwikkelingen bestaat, lijkt
voorshands ook niet op veel progressie gerekend te kunnen worden. Zo
maakt de directeur van het NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein in een
op 5 december 1987 in Tönning gehouden voordracht nog eens duidelijk. De
NDR is de mening toegedaan dat het Fries enerzijds voldoende aandacht
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NDR-Directeur Henning Röhl wijst in zijn voordracht op de in 1987 ca. 15 aan Noord-111

Friesland gewijde, tussen de drie en de vijfenvijftig minuten durende uitzendingen van
de ‘Heimatredaktion’, waarin bijna altijd ook Fries, met daarop volgend een vertaling,
te beluisteren viel.
Die argumentatie wordt niet gebruikt in het geval van het Nederduits, waarin de NDR112

wel uitzendingen aanbiedt.
Gezien de beperkte financiële middelen van het Nordfriisk Instituut en de hoge kosten113

van een juridisch onderzoek wordt een beroep gedaan op de kennis en medewerking van
universitaire instituten in respectievelijk Hamburg, Keulen en Kiel. Het Lorenz-von
Stein- Institut van de Kieler universiteit raadt de Noordfriezen juridische stappen tegen
de NDR af. Het gaat immers om een cultuur-politieke aangelegenheid, die met een
juridische procedure niet te realiseren lijkt. Tegelijk wordt via het inschakelen van een
lid van de Sleeswijk- Holsteinse Landtag, een beroep gedaan op de wetenschappelijke
dienst van de van de Landtag. De laatste beantwoord in een schrijven van 17 maart 1988
twee vragen: “Ist es aufgrund von Bestimmungen des Staatsvertrages – gegebenenfalls
im Zusammenhang mit anderen rechtlichen Regelungen, etwa in der Landesatzung für
Schleswig-Holstein – geboten, im NDR regelmäßig Sendungen in friesischer Sprache
zu veranstalten?” Vraag twee luidt vervolgens: “Stehen möglicherweise Bestimmungen
des Staatsvertrages dem Bestreben entgegen?”
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krijgt in de programmering, en anderzijds dat Friestalige uitzendingen om
verschillende redenen niet gerealiseerd dienen te worden.  Die redenen111

betreffen een viertal bezwaren. In de eerste plaats zou het regelmatig
verzorgen van Friestalige uitzendingen in strijd zijn met het aan de NDR ten
grondslag liggende Staatsverdrag, dat in §9 spreekt over een ‘gleichwertige
Versorgung im Sendegebiet’. In de tweede plaats wil de NDR niet
subregionaliseren, hoewel dat technisch mogelijk zou zijn. In de derde
plaats zouden Friestalige uitzendingen een door de NDR ongewenst
sneeuwbaleffect hebben, in die zin dat ook de Deenstalige minderheid haar
claims zou doen gelden, om maar niet te spreken van de allochtone
minderheden.  Het realiseren van regelmatige Friestalige uitzendingen zou112

daarmee volgens de NDR het openmaken van een “Faß ohne Boden”
inhouden. Ten slotte voert de NDR nog technische en financiële bezwaren
aan, zo heeft de omroep geen redacteur in dienst die het Noordfries beheerst.

Nu van de zijde van de NDR een afwijzing van de Noordfriese wensen
mee gebaseerd wordt op het aan de omroep ten grondslag liggende
staatsverdrag van 20 augustus 1980, besluit het Nordfriisk Instituut
juridische expertise in te roepen, om na te gaan in hoeverre het staatsverdrag
een barrière vormt voor de verder mogelijk te ondernemen stappen.  Het113

antwoord is duidelijk. Het staatsverdrag maakt Friestalige uitzendingen door
de NDR niet onmogelijk, maar schrijft deze ook niet voor. Ook zonder
dergelijke uitzendingen voldoet de NDR aan de bepalingen van het
staatsverdrag.

Reeds daarvoor hebben de Noordfriezen een beroep gedaan op de NDR-
Rundfunkrat alsmede Sleeswijk-Holsteinse politici om het Noordfriese
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Schrijven van 2 februari 1988 aan het Nordfriisk Instituut van Eberhard Dall’Asta, lid114

van de Landtag en plaatsvervangend voorzitter van de Rundfunkrat.
Schrijven van het Nordfriisk Instituut van 25 maart 1988 gericht aan Kurt Hamer.115

Op 2 juni 1988 overlegt een Friese delegatie met de Sleeswijk-Holsteinse leden van de116

NDR-Rundfunkrat en NDR-medewerkers te Kiel. Op 22 september 1988 vindt in
Bredstedt/ Bräist een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Friese
organisaties en van de NDR te Kiel.
In het door de Noordfriezen gehouden telefonische vooroverleg met de leden van de117

Rundfunkrat werden reeds dezelfde argumenten tegen Friestalige uitzendingen genoemd,
aldus Thomas Steensen in een brief d.d. 25 mei 1988 aan de leden van de Noordfriese
delegatie.
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streven te willen ondersteunen. De vertegenwoordiger van de CDU in de
omroepraad laat daarop niet alleen weten dat hij Friestalige uitzendingen
zinvol acht, maar ook dat de omroepraad niet de competentie heeft om
dergelijke programma’s aan de NDR op te dragen.  De Noordfriezen geven114

echter de moed nog niet op en schakelen een verwante politieke actor in. De
SSV richt zich vervolgens tot de NDR met het verzoek om Friestalige
uitzendingen te realiseren. En wanneer het antwoord opnieuw negatief is,
roept het Nordfriisk Instituut, die binnen het streven om Friese
radio-uitzendingen te realiseren een centrale rol vervult, de medewerking
van de ‘Grenzlandbeauftragter’ in.  Deze wendt zich met een artikel in de115

Sleeswijk-Holsteinse pers, waarin de afwerende houding van de NDR aan de
kaak wordt gesteld, tot de openbaarheid. Minister-president Björn Engholm
steunt in zijn regeringsverklaring van 28 juni 1988, de Noordfriese eis om
op de radio vertegenwoordigd te zijn (Lemke, 1998:346). De SPD verklaart
dat de, door haar tijdens de partijdag van 26/27 september 1981
vastgestelde, ‘Flensburger Verklaring’, waarin de tegenover de Deenstalige
minderheid in te nemen houding is vastgelegd, ook voor de Friezen in
Sleeswijk-Holstein geldt. Dat betekent dat de SPD de Friese ambities met
betrekking tot de radio ondersteunt (Lemke, 1998:347).

De Noordfriese lobby nodigt vervolgens de NDR en de
Sleeswijk-Holsteinse leden van de omroepraad voor nader overleg naar
Noord-Friesland uit. In de loop van 1988 vinden twee bijeenkomsten plaats,
waarbij Noordfriezen en omroepautoriteiten met elkaars argumenten
geconfronteerd worden.  In het gesprek met de omroepraad wijzen de116

Noordfriezen op de uniciteit van het Noordfries, de Europese
ontwikkelingen met betrekking tot de regionale talen en de slechts
bescheiden wens om klein te beginnen. Van de zijde van de omroepraad
wordt gewezen op het kleine aantal Friestaligen en de mogelijke
precedentwerking van Friese uitzendingen.  Men staat overigens niet117

onwelwillend tegenover de Friese aanspraken, maar de gevolgen van een
realisatie dienen nauwkeurig te worden afgewogen. Het resultaat van die
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In zijn schrijven van 25 mei 1988 maakt Thomas Steensen gewag van het vertrek van118

NDR-directeur Henning Röhl en de komst van zijn opvolger Michael Heiks, die
“friesischen Sendungen offenbar aufgeschlossener gegenübersteht.”
Sinds 1 december 1991 wordt het programma woensdags om 20.20 uur uitgezonden.119

Verslag van de bijeenkomst d.d. 30 juni 1989 van de mediawerkgroep van het Nordfriisk120

Instituut. In zijn tien jaar later gegeven oordeel over het bereikte resultaat, wijst Riecken
(1999:2) op het feit dat de Friestalige radio-uitzending werd gerealiseerd in het
“politisch und gesellschaftlich bewegte Jahr 1989. Im Ostblock zeichneten sich durch
“Glasnost” und “Perestrojka” neue Hoffnungen für die Menschen ab. 1989/1990 führte
die Schaffung einer ordentlichen Friesisch-Professur an der damaligen Pädagogischen
Hochschule in Flensburg, die erstmalige Aufnahme der friesischen Volksgruppe in die
Verfassung Schleswig-Holsteins und die Einweihung des neuen Gebäudes des
Nordfriisk Instituut zu einer Aufbruchstimmung in der friesischen Bewegung.”
Nordfriesland, 1991, 93:XV-XVI. De uitkomsten van de enquête kunnen moeilijk re-121

presentatief voor de Noordfriezen geacht worden, gezien de selectieve keuze van de
geënquêteerden en de geringe respons. Nog geen 10% van de ruim 700 vragenlijsten
kwam ingevuld terug.
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afweging blijkt voor de Friese ambities om een vaste plaats in de
programmering te realiseren, negatief te zijn, zoals duidelijk wordt in het in
september gehouden overleg tussen Noordfriezen en de NDR. De laatste laat
wel weten de berichtgeving over het Fries te zullen intensiveren en
daarnaast een werkgroep voor het Fries bij de NDR in te stellen. Die
opening in een daarvoor dichte muur, lijkt niet los te staan van de komst van
een nieuwe NDR-directeur.  De Noordfriese delegatie is met de instelling118

van een werkgroep die zich met de programmatische mogelijkheden voor
het Fries zal bezighouden, na jaren zonder oogst, zeer ingenomen.

Het eerste hoorbare resultaat van de in de werkgroep totstandgekomen
samenwerking tussen Noordfriezen en NDR-redactie, is de serie “Frasch for
enarken/Friesisch für alle”, die vanaf 4 april 1989 iedere dinsdag tussen
19.15 en 19.25 uur in het programma “Vun Binnenland un Waterkant” te
beluisteren is.  Dat resultaat is niet het bereiken van de nagestreefde plaats119

voor het Fries in de omroep, maar wordt door de Noordfriese pleitcoalitie
ervaren als het behalen van een deelsucces.  De door het Nordfriisk120

Instituut begin 1990 onder zijn leden gehouden enquête lijkt uit te wijzen
dat er naast waardering voor het programma, ook de nodige kritiek bestaat,
onder meer ten aanzien van het aandeel Fries in de uitzendingen. Er wordt
meer over het Fries, dan in het Fries gesproken, zo luidt het oordeel.121

Bovendien blijkt het bereikte deelsucces al snel niet het begin van een
toenemende aandacht voor het Fries in de NDR-programmering te zijn, maar
eerder een in de versukkeling rakend kasplantje. De duur van de
uitzendingen wordt al gauw van tien naar hoogstens vijf minuten terug
gebracht, waarvan één à twee minuten in het Fries en de rest in het
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Nordfriesland, 1991, 96:XII.122

Nordfriesland, 1994, 105:XIV. Op 22 december 1995 zendt de NDR-Welle Nord123

eenmalig een Friestalig programma van een uur uit (Nordfriesland, 1996, 113:3).
Brief van de NDR aan het Nordfriisk Instituut, d.d. 2 september 1993.124

Brief van het Nordfriisk Instituut aan de NDR, d.d. 23 september 1993. Het einde van125

de inzet van het Nordfriisk Instituut heeft ook direct te maken met het niet kunnen
aantrekken van een medewerker voor de media, terwijl het schrijven van de Geschichte
Nordfrieslands alle aandacht van Thomas Steensen ging opeisen (mededeling Thomas
Steensen, d.d. 19 oktober 1998).

De actie is voorlopig de laatste, want op 23 januari 1999 is een Ferian för Nuurdfreesk Raadio
opgericht, die meer Fries op de radio nastreeft (Husumer Nachrichten, 25 oktober 1999).

Nordfriesland, 1995, 111:2.126

Ter gelegenheid van het begin van het eens per maand uit te zenden Friestalige programma
op het vrij toegankelijke radiostation ‘Westküste’ op 4 oktober 1999, doet de Friese pleit-
coalitie wederom een beroep op de overheid om een Friestalig dagelijks programma op de
publieke omroep te realiseren. De uitzending op het ‘Westküste-Kanal’ duurt een halfuur en
wordt eens per maand herhaald. De gebruikte frequentie is overigens in het grootste deel van
het Noordfriese taalgebied niet te ontvangen (Husumer Nachrichten, 30 september 1999).
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Hoogduits over het Fries wordt bericht.  In september 1993 wordt het122

Friestalige deel van het programma verder teruggebracht naar tachtig
seconden per week. Bovendien zijn de uitzendingen alleen nog in de regio
Noord-Friesland te ontvangen.  Is de eerder ontbrekende1 2 3

subregionalisering van de NDR-programmering een van de argumenten
tegen het uitzenden van Friestalige uitzendingen, als de subregionalisering
vervolgens tot stand komt, is dat een reden om de voor het Fries beschikbare
tijd tot tachtig seconden te beperken (Hingst, 1990:65).124

De Noordfriezen lijken de moed op te geven. De mediawerkgroep van de
voornaamste Noordfriese actor komt in 1994 niet meer bijeen en wordt het
jaar daarop opgeheven. Ook het Friesen-Gremium schenkt geen aandacht
aan het Fries in de omroep. Alleen de directeur van het Nordfriisk Instituut
schrijft nog een nijdige brief aan de NDR, maar dat is tegelijk de, voorlopig
laatste, actie van de Noordfriese pleitcoalitie.125

Wanneer de eerder door het Nordfriisk Instituut, met het oog op de mo-
gelijkheden tot het gebruiken van de Friese taal, positief ontvangen plannen
tot het realiseren van een ‘open kanaal’-voorziening voor de Sleeswijk-Hol-
steinse westkust concreter worden, is de Noordfriese belangstelling al weg-
geëbd.126

Aan een ruim vijftien jaar eerder begonnen streven komt een einde, niet
alleen omdat de NDR het als gewenste partner en uitvoerder in feite laat
afweten, maar ook omdat twee andere ontwikkelingen de aandacht opeisen.

Beleidsmatig gaat alle aandacht van het beperkte aantal Noordfriese
actoren uit naar de ontwikkelingen inzake het Europees Handvest voor
Regionale of Minderheidstalen, waarvoor de Friese pleitcoalitie in eerste
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Het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen wordt door de Noordfriezen127

als het handvat gezien, waarmee mogelijk onder meer de plaats van het Fries in de media
kan worden versterkt (Husumer Nachrichten, 20 augustus 1998). In 1999 stemde de
Noordfriese Kreistag unaniem in met een voorstel van de SSV om de bepalingen van het
Handvest nader voor het Noordfries uit te werken. “Wir müssen uns Gedanken machen,
wie wir sie konkretisieren können,” aldus Lars Harms, fractievoorzitter van de SSV in
de Noordfriese Kreistag (Husumer Nachrichten, 5 juli 1999).
Zie ook hoofdstuk 5 en met name 5.4 Raad van Europa.128

Daarbij gaat het om de in Nordfriesland verschijnende door het129

Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag te Flensburg uitgegeven kopbladen: Husumer
Nachrichten, Insel-Bote, Nordfriesland Tageblatt en Sylter Rundschau. Het door het
Nordfriisk Instituut genomen initiatief tot de maandelijkse pagina vond snel gehoor bij
de chef-redacteur van de Husumer Nachrichten: “Unse Zeitung hett dor ok een Plicht
to erfüllen.” Het Nordfriisk Instituut is verantwoordelijk voor het totstandkomen van de
Friestalige bijdragen op de pagina (Nordfriesland, 1994, 105, 7). Zoals hiervoor reeds
werd opgemerkt heeft het Fries reeds langer een, weliswaar bescheiden, plaats in de
Noordfriese kranten. Daarbij spelen ook lokale kranten, met het Niebüller Anzeigenblatt
als voornaamste vertegenwoordiger, een zekere rol (Riecken, 1991:46).
Lemke (1998:347) noemt 1993 als beginjaar voor de Friestalige uitzendingen van RSH.130

Flensborg Avis, het in een oplage van ruim 7000 exemplaren en twee talen
verschijnende dagblad van de Deenstalige minderheid in Sleeswijk-Holstein is
mede-eigenaar van RSH en verantwoordelijk voor een dagelijkse Deenstalige
nieuwsuitzending (Bericht, 1996:42).
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instantie alle zeilen moet bijzetten om het Fries onder deel III van de
conventie te doen vallen.  Het is met name de Kieler ambtelijke127

bureaucratie die zich tegen het onder de werking van het Handvest brengen
van het Noordfries verzet (Martinen, 1994:2).128

Daarnaast verlegt de Noordfriese aandacht voor de media zich naar de
regionale dagbladen, die vanaf 1 oktober 1993 in een frequentie van één
keer per maand een pagina met bijdragen in het Fries en het Nederduits doen
verschijnen.  Daarvoor was, mede door het ontbreken van voldoende129

Friestalige auteurs, sprake van een meer infrequent verschijnen van de
Friestalige bijdragen (Riecken, 1991:46). Ondanks de afgenomen interesse
van Noordfriese zijde zal 1994 toch een verbetering van de positie van het
Fries op de radio laten zien, als de private zender Radio Schleswig-Holstein
(RSH) eens per kwartaal een Friestalig programma van een uur gaat
uitzenden.  Steensen (1994a:2) spreekt in dat verband zelfs van een130

“Friesische Oase in der Medienwüste”.

6.2.5.2 Fries op de radio en het BIC-model

Wanneer het BIC-model op de ontwikkelingen inzake het als beleidssubsys-
teem beschouwde streven van de Noordfriezen om het Fries een plek op de
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publieke omroep te geven, wordt toegepast, kunnen de volgende
opmerkingen worden gemaakt.

In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of het gehele beleids-
vormingsproces, zoals zich dat tussen 1976 en 1993 heeft afgespeeld, wel in
termen van het BIC-model kan worden geanalyseerd. Die vraag lijkt positief
beantwoord te kunnen worden wanneer wordt gekeken naar de deelnemende
actoren, de omvang van de interacties, de tijdsduur en het karakter van het
proces.

Over een periode van meer dan vijftien jaar zijn in de loop van de tijd
meerdere actoren in wisselende samenstelling actief om het Fries op de
Sleeswijk- Holsteinse radio te realiseren. De duur van het gehele proces kan
moeilijk alleen worden verklaard uit de, gezien vanuit het standpunt van de
Noordfriese pleitcoalitie, uitblijvende resultaten. Het aanhoudende streven
van de Noordfriezen heeft zijn basis in het geloof dat het Noordfries
behouden dient te blijven en dat daarvoor de omroep één van de
noodzakelijk in te zetten middelen vormt. De poging om Friestalige radio te
verwerkelijken kan worden gezien als een illustratie van op grond van een
etnisch besef volgehouden aspiraties. Het is met name één actor die een
substantiële rol vervult als het gaat om het continueren van de interactie. Het
Nordfriisk Instituut en zijn medewerker en latere directeur, de oud-journalist
Thomas Steensen, is de drijvende kracht achter het streven om het
Noordfries een plaats op de publieke radio te geven. Het Nordfriisk Instituut
vormt het centrum van het beleidssubsysteem. Die constatering geeft
tegelijk de geringe omvang van het Noordfriese in het perk tredende partuur
weer. Het soms optreden als Nordfriisk Instituut, dan als Verein
Nordfriesisches Instituut en vervolgens als Arbeitsgruppe Medien, verhult
niet dat het de facto om hetzelfde kleine aantal betrokkenen gaat. Wanneer
die dan ook nog tal van andere onderwerpen te behartigen hebben, is het niet
verrassend dat op een gegeven moment de continuïteit van de interacties in
gevaar komt of zelfs geheel ophoudt.

Het proces dat Friese radio wil realiseren wordt echter niet alleen geken-
merkt door een klein aantal actoren, maar tegelijk ook door een trachten de
coalitie met relevante actoren uit te breiden. Al in een vroeg stadium worden
landelijke en districtsautoriteiten bij het doel van de Noordfriezen
betrokken, zonder dat die actie overigens enig resultaat oplevert. De bij wet
geregelde autonomie van de NDR maakt het voor politieke ambtsdragers niet
eenvoudig om meer dan lippendienst aan het Noordfriese streven te
bewijzen. Van een uitbreiding van de Noordfriese pleitcoalitie met actoren
die mogelijk het doel substantieel dichterbij kunnen brengen is echter geen
sprake. Met name valt het ontbreken van een actieve rol voor het Gremium
op. Anders dan in de Nederlandse casus van de Friese televisie, waar het



Het Noordfries in Duitsland

293

Provinciaal Bestuur van Fryslân de fakkel van eerdere private actoren
overneemt en daarmee voor een succesvolle beleidsvorming zorgt, laat de
Kreis Nordfriesland het bij het aannemen van een motie ter ondersteuning
van de Noordfriese doelen en blijft de Kieler regering, afgezien van de
beleidsuitspraken van de zijde van de minister-president, op grote afstand.
Van een substantiële ondersteuning van de zijde van de Deenstalige
minderheid, afgezien van de enkele politieke hand- en spandiensten van de
SSV, is evenmin sprake. De Noordfriese pleitcoalitie heeft, anders dan op
grond van de geschiedenis verwacht zou mogen worden, ook geen beroep op
de Deenstalige actoren gedaan.

De argumentatie van NDR-zijde om niet aan de Noordfriese verlangens
tegemoet te komen, waarbij onder meer een beroep wordt gedaan op de
mogelijkheden van het aan de omroep ten grondslag liggende staatsverdrag,
doet de Noordfriese actoren besluiten om juridische hulp in te roepen. Het is
een voorbeeld van het gebruikmaken van een beproefd middel: het met hulp
van een professioneel forum trachten de eigen doelen te bereiken. Alleen zal
een en ander niets opleveren, omdat ook de juridische inbreng en kennis
niets verandert aan de autonomie van de actor waarvan men voor de
realisering van de plannen afhankelijk is. De laatste blijft bij zijn weigering
een plaats voor het Noordfries in zijn programmering in te ruimen. De
daarbij gebruikte argumentatie in de zin van reeds frequente aandacht voor
het Noordfries en Noord-Friesland en het gevaar van precedentwerking bij
honoreren van de Noordfriese wensen, wijst op een fundamenteel andere
opvatting dan die welke door de Noordfriezen wordt ingenomen. In wezen
gaat het om een recht tegenover elkaar staande cultuurpolitieke
stellingname. Het gaat voor de Noordfriezen om het respect voor de
kernwaarden van het Fries zijn, terwijl de NDR eerder bezorgd lijkt om de
status quo van de eigen organisatie en programmering te handhaven. Die
notie kan mede gebaseerd worden op het uiteindelijk bereikte resultaat van
het streven. De Noordfriezen gaan akkoord met een oplossing die, hoewel
sterk afwijkend van de eerdere opties, niet in conflict is met de kernwaarden
van het eigen streven. De NDR komt in het licht van de eerder aangevoerde
argumenten met een oplossing die de status quo van de organisatorische en
programmatische opzet niet in gevaar brengt. In die zin kunnen de
wederzijdse strevingen in termen van verschillende geloofssystemen
beschreven worden.

Hiervoor is het een beroep kunnen doen op een professioneel forum ge-
noemd. In termen van de pleitcoalitiebenadering bevordert de aanwezigheid
van een dergelijk forum de kans op een beleidsgericht leren en daarmee de
kans op een geslaagde beleidsvorming. In het geval van het Noordfriese stre-
ven lijkt echter van een dergelijk beleidsgericht leren amper of geen sprake.
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gespreksdeelnemers.
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Van een naar elkaar toegroeien van standpunten of een toenemen van begrip
voor elkaars opvattingen als resultaat van discours, lijkt geen sprake te zijn.
In dat verband kan ook de vraag worden gesteld in hoeverre de Noordfriese
media-amateurs een partner zijn voor de professionals van de NDR. Ook om
die reden zou de Noordfriese pleitcoalitie geholpen geweest zijn met een uit-
breiding van de zijde van de Noordfriese of Sleeswijk-Holsteinse overheid.

De kans op een beleidsgericht leren neemt eveneens toe naarmate de ana-
lytische hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp groter is. Die analytische
hanteerbaarheid is in de Noordfriese casus echter gering. Harde cijfers met
betrekking tot de taal in Noord-Friesland bestaan niet, inzicht in de beschik-
baarheid van deskundige programmamakers kan niet worden gegeven en van
een voor beide partijen aanvaardbare gemeenschappelijke grondslag is geen
sprake. Wanneer de Noordfriezen met de leden van de NDR-Rundfunkrat
spreken, is de verbazing aan Noordfriese zijde over de ontbrekende kennis
inzake het Fries aan de andere kant van de tafel groot.  Het ontbrekende in-131

zicht bij beide partijen wordt niet verholpen door een intensieve wederzijdse
interactie. Daarmee kan worden vastgesteld dat de voorwaarden voor een
geslaagde beleidsvorming niet gunstig zijn.

Reeds eerder is de Noordfriese pleitcoalitie als zwak gekwalificeerd. Die
zwakte werd echter in andere gevallen voor een deel gecompenseerd door
voor de pleitcoalitie positieve externe ontwikkelingen. In de radiocasus is
daar echter geen sprake van. De Noordfriezen wijzen zonder resultaat op de
ontwikkelingen elders in Europa en van een meeliften met de Deenstalige
minderheid is, zoals reeds werd opgemerkt, geen sprake. In het geval van het
streven naar Friese radio-uitzendingen lijken de Noordfriezen veroordeeld
tot het zelf spelen van de wedstrijd. Anders dan in andere gevallen blijft ook
de steun van (relatieve) buitenstaanders uit. Daar staat tegenover dat de in
potentie steeds aanwezige interne Noordfriese tegenstellingen geen rol
spelen in het streven naar Friese radio. Zowel vertegenwoordigers van de
Nordfriesische Verein als de Foriining for nationale Friiske participeren in
de coalitie, maar dat is onvoldoende om het geambieerde resultaat te
bereiken.

Het resultaat van de Noordfriese pleitcoalitie wordt niet alleen beïnvloed
door de hiervoor genoemde overwegingen. Ook min of meer objectieve
factoren als de met omroep samenhangende kosten, de beschikbaarheid van
Friestalige programmamakers, de gefragmentaliseerde taalsituatie en
potentiële luistercijfers spelen een rol. De vraag kan dan ook gesteld worden
in hoeverre het Noordfriese pogen van voldoende realiteitszin getuigd. Voor
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de betrokken Noordfriezen zelf is die vraag, gezien inzet en continuïteit om
het gestelde doel te bereiken, niet opportuun.

Mogelijk is de Noordfriese actie ter realisering van Friestalige radio te
vroeg geweest, in die zin dat het klimaat voor en de regelgeving ten behoeve
van de minderheden in Sleeswijk-Holstein eerst in de tweede helft van de
jaren tachtig gunstiger werd, culminerend in het in 1989 met haar
werkzaamheden begonnen Friesen Gremium, de in 1990 in werking
tredende nieuwe Grondwet en de daarop volgende inspanningen ter
ratificering van het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen.
Het feit dat het Gremium zich in zijn bijeenkomsten niet met het Fries op de
radio heeft bezig gehouden, heeft te maken met de aandacht voor de
hiervoor gememoreerde aangelegenheden, maar zegt ook iets over het reële
draagvlak voor de Friese ambities op het betreffende terrein.

6.3 Conclusies

Met betrekking tot het beleid van de Duitse overheid, zoals dat ten aanzien
van het Fries in Sleeswijk-Holstein valt te traceren, kunnen op grond van het
voorgaande in ieder geval vier conclusies getrokken worden.

In de eerste plaats wordt het beleid vanaf het eerste, in 1909 genomen be-
sluit ten aanzien van het onderwijs van het Fries, substantieel beïnvloed
door de aanwezigheid van een de Friezen overstijgende
minderhedenproblematiek aan weerszijden van de Duits-Deense grens. Dat
gegeven zorgt voor een, in vergelijking met andere Europese landen, vroege
invoering van het Fries in het onderwijs, het op de Friezen van toepassing
verklaren van de in de ‘Kieler Erklärung’ overeengekomen rechten, de
opname in de Sleeswijk-Holsteinse Grondwet en het voor de Friezen
vestigen van een institutionele structuur in de vorm van het Landtagorgaan
voor Friese vraagstukken en de regelmatige rapportage in de zogenaamde
minderhedenrapporten. De conclusie dat het Noordfries voordeel ondervindt
van de mogelijkheid om met de Deenstaligen in Sleeswijk-Holstein te
kunnen meeliften, als het gaat om de beleidsontwikkeling inzake het Fries,
kan zonder voorbehoud worden getrokken.

In de tweede plaats is het beleid inzake het Fries mede mogelijk gemaakt
door extern aan het betrokken beleidssubsysteem plaatsvindende ontwikke-
lingen. Het initiatief tot en het aanvaarden van een nieuwe Grondwet in
Sleeswijk-Holstein heeft alles te maken met de politieke en staatsrechtelijke
crisis als gevolg van politieke machinaties die bekend zijn geworden onder
de naam ‘Barschel-affaire’. Zeventig jaar eerder kunnen de in de jaren
twintig genomen besluiten met betrekking tot het onderwijs van het Fries
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niet begrepen worden zonder op het klimaat in te gaan zoals dat werd
bepaald door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de daarmee
samenhangende in de Vrede van Versailles overeengekomen bepalingen met
betrekking tot het Duits-Deense grensgebied. De houding van de
noordelijkste Duitse deelstaat tegenover de in het land wonende
minderheden is verder gebaseerd op de, mede door de ervaringen in de
Tweede Wereldoorlog gekleurde wens, om zich te presenteren als een
voorbeeld op het terrein van het minderhedenbeleid voor de rest van Europa.
Die houding blijkt onder meer uit de rol die de deelstaat speelt bij de op-
richting van het EZM en het Duitse ratificatieproces van het Europees
Handvest voor regionale of minderheidstalen en de verdere aandacht voor de
Europese ontwikkelingen op het betreffende terrein.

In de derde plaats legt het Duitse beleid inzake het Fries een sterk accent
op het verbeteren van de institutionele structuur voor het beleid, terwijl de
directe ondersteuning van activiteiten en organisaties ten behoeve van het
Noordfries op de tweede plaats lijkt te komen. De uitwerking in concrete
maatregelen en ondersteuning van de ‘Zielbestimmung’ met betrekking tot
de Noordfriezen zoals die in de Grondwet is opgenomen, laat in feite op zich
wachten, anders dan het bezuinigen op de steun aan het Nordfriisk Instituut,
de hoogleraarschappen Fries of de uitblijvende steun voor een Stiftung für
das friesische Volk. Die concrete uitwerkingen staan niet los van de
ontwikkelingen inzake de Duitse overheidsfinanciën en de daarbinnen
gestelde prioriteiten sinds het begin van de jaren negentig, maar
desalniettemin zou het voor de positie van het Noordfries wenselijk zijn dat
de overheid zich realiseert dat “it mei sizzen net te dwaan is”.

In de vierde plaats wordt de Friese beleidsontwikkeling structureel geken-
merkt door een zwakke Noordfriese pleitcoalitie. Dat heeft zowel te maken
met het relatief geringe aantal Friestaligen, als met de relatieve verdeeldheid
tussen de Friezen onderling. Op dat punt werkt de directe nabijheid van
Denemarken en de in Sleeswijk-Holstein wonende Deense minderheid
eerder negatief, dan positief uit. De zich sinds de jaren twintig
manifesterende verdeeldheid, gebaseerd op een verschillende culturele
oriëntatie, ondermijnt de mogelijkheden van de Noordfriese pleitcoalitie. Op
punten als bijvoorbeeld het Nordfriisk Instituut, het initiatief tot het
realiseren van het Fries in de media of binnen het kader van de Frasche Redj
is sprake van een constructieve samenwerking tussen de twee partijen. Maar
in meer principiële aangelegenheden met betrekking tot de plaats van het
Fries in de samenleving, of de voor het Fries te volgen strategieën, ontbreekt
een noodzakelijke overeenstemming. Voor de beleidsvorming houdt de
zwakte van de Noordfriese pleitcoalitie een relevante rol voor niet tot de
Noordfriese taalgroep behorende actoren in. Voor wat de Noordfriezen zelf
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betreft wordt er noodgedwongen een beroep op steeds dezelfde personen
gedaan, die zich dan ook nog met tal van verschillende aangelegenheden
dienen bezig te houden. Voor de continuïteit en de omvang van het
interactieproces betekent een en ander een negatieve voorwaarde, die slechts
wordt gecompenseerd met ambities die niet los staan van de etnische
dimensie van het Noordfries, zoals wordt geïllustreerd door de pogingen om
voor het Fries een plaats op de radio in Sleeswijk-Holstein te verkrijgen.
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Het huidige kerngebied van de Sorbischtaligen is te vinden in de Oberlausitz, een streek in het1

noordoosten van de huidige Duitse deelstaat Saksen, en in de Niederlausitz in het zuidoosten
van de deelstaat Brandenburg. In de Niederlausitz worden de Sorben ook Wenden genoemd,
een naam die in de Duitstalige literatuur tot 1945 bijna uitsluitend werd gebruikt (Pastor,
1997:15; Kunze, 1996:3). In het Sorbisch gaat het om Serbja (Oberlausitz) of Serby
(Niederlausitz). De naam Wenden gaat op Romeinse geschiedschrijving terug, die alle,
onbekende Slavische stammen die in de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling langs
de Weichsel, van de Karpaten tot de Oostzeekust, en naar het westen tot de Odermonding
leven, Venedi of Veneti noemt. Later wordt de naam Wenden door de Germaans- Duitse
bevolking voor hun oostelijke buren gebruikt. Als de in Bohemen, Moravië, Polen en
Slowakije wonende Slaven in de loop van de tijd staten vormen, wordt de naam Wende
gebruikt voor die groepen die er niet in slagen tot staatsvorming over te gaan. Veel van deze
stammen assimileren tussen de 12de en de 17de eeuw, de naam Wende wordt vervolgens
gebruikt voor de in de Lausitz wonende Slavische bevolking, waarvoor ook de naam Sorben
in zwang is. Sinds het einde van de 19de eeuw, en met name in de nationaal-socialistische tijd,
wordt de naam Wende vooral afkeurend en discriminerend gebruikt. Beide begrippen zijn
thans gelijkberechtigd, maar in de Oberlausitz wordt de naam Wende weinig gebruikt (Kunze,
1996:3-4).
Het aantal personen dat het Sorbisch actief beheerst wordt tegenwoordig op 20.000 geschat
(Elle, 1999:2; Budar, 1996:144). Elle komt beargumenteerd op dat aantal, na in 1987 nog van
67.000 Sorbischtaligen te zijn uit gegaan (Elle, 1992:6). Het Niedersorbisch is in zijn
toekomst vooral bedreigd, nu de actief Sorbischtaligen amper nog onder de jonger dan zes-
tigjarigen te vinden zijn. In 1880 namen de Sorben in de Niederlausitz met 72.000 sprekers,
tegen 69.000 Duitstaligen, nog een meerderheidspositie in (Spiess, 1994:389-390). Na de
Tweede Wereldoorlog zouden er volgens niet-officiële cijfers nog ruim 140.000 Sorbisch-
taligen geweest zijn. Ruim tien jaar later is dat aantal teruggelopen tot 80.000 en in 1987
zouden er nog de reeds genoemde 67.000 Sorbischtaligen zijn (Marti, 1992:22). Pastor
(1997:15) spreekt nog over 50.000 à 60.000 Sorbischtaligen.
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7 Het Sorbisch in Duitsland

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het overheidsbeleid met betrekking tot het Sorbisch
centraal.1

Daarbij gaat het om de beantwoording van de aan het einde van hoofdstuk
1 geformuleerde vragen: welk beleid wordt door de overheid met betrekking
tot de unieke regionale taal gevoerd, hoe heeft het betrokken taalbeleid zich
historisch gezien ontwikkeld en op welke wijze is het
beleidsvormingsproces verlopen en welke factoren kunnen de ontwikkeling
van het taalbeleid verklaren?

De beschrijving van het door de respectievelijke Duitse overheden met
betrekking tot het Sorbisch gevoerde beleid begint met de periode, die aan
het ontstaan van de Duitse Democratische Republiek voorafgaat. Vervol-
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In 990 verliezen de Milzener als laatste Sorbische stam hun politieke onafhankelijkheid aan2

het Oostfrankische Duitse rijk. De militaire veroveringspolitiek gaat met een christianisering
van de Slavische gebieden gepaard (Kunze, 1993:10).
Bott-Bodenhausen (1997:23) wijst erop dat een eeuwenlange discriminatie en assimilatie3

ervoor zorgden dat de Sorben gewend raakten aan de gedachte dat het Sorbisch ongewenst is.
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gens ga ik op het Sorbisch en de Duitse Democratische Republiek in. Al-
vorens op het sinds de Duitse eenwording gevoerde beleid in te gaan, kijk
ik, met behulp van de door het BIC-model aangereikte noties, terug op het
tot de eenwording gevoerde beleid. Ik maak in de beschrijving van de
jongste ontwikkelingen een onderscheid tussen de twee betrokken
deelstaten: Brandenburg en Saksen.

Voor de twee deelstaten beschrijf en analyseer ik een geval van actuele be-
leidsvorming met betrekking tot het Sorbisch. Voor Brandenburg is dat de
kwestie van het aan de bruinkooldelving opofferen van het Sorbische dorp
Horno in Brandenburg. Voor Saksen is dat het totstandkomen en bestaan
van de Stiftung für das sorbische Volk. Het onderzoek van beide gevallen
wordt besloten met een beschouwing op grond van het BIC-model. Ik rond
het hoofdstuk af met een aantal op de beschreven bevindingen gebaseerde
conclusies.

7.2 De overheid en het Sorbisch: wisselende perspectieven

De Duitse houding tegenover de Sorben wordt in de ruim duizendjarige met
Duitse heerschappij verbonden Sorbische geschiedenis gekenmerkt door een
voortdurend germaniseren en assimileren (Norberg, 1996:62).2

Daartegenover staat een door de eeuwen heen van Sorbische zijde bestaande
bereidheid om samen te werken en de confrontatie te vermijden. Het
Sorbische streven is er vooral op gericht om binnen bestaande regelingen en
kaders de nagestreefde doelen te bereiken. In tijden van grote externe druk
op het Sorbisch leidt die houding tot een terugtrekken op de thuisbasis: het
Sorbisch wordt in die situatie alleen nog binnen de familie gebruikt. In
contacten met Duitstaligen gaan Sorben bij voorbaat op het Duits over.  Die3

Sorbisch-Duitse tweetaligheid is in de loop van de tijd een steeds groter
bedreiging voor het Sorbisch geworden. Het ontneemt de dwingende
noodzaak van Sorbisch onderwijs en voert tot een vooral cultureel
gemotiveerd gebruik (Pastor, 1997:29).

Marti (1992:16) onderscheidt vier perioden in de verhouding tussen
Sorben en Duitsers: de eerste periode (tot 1815) wordt gekenmerkt door
zowel een zekere tolerantie en het nodige pragmatisme als het om het
Sorbisch in het kerngebied gaat, als een met name in de Sorbische
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Marti (1992:16) noemt het jaar 1937 respectievelijk 1945 als het einde van de tweede door4

hem onderscheiden periode. Het jaar 1937 is het jaar dat het Sorbische verenigingsleven wordt
verboden, maar het op repressie gerichte beleid van het nationaal-socialistische bewind vangt
reeds in 1933 aan. Daarom lijkt mij dat jaartal het meest passend om het einde van het tweede
onderscheiden tijdvak aan te duiden.
De nieuwe indeling heeft alles te maken met de nederlaag van Napoleon die voor zijn5

bondgenoot Saksen het verlies van meer dan de helft van zijn territoir betekent.
Voor het begrijpen van de actuele verschillen tussen de zuidelijke Ober- en de noordelijke
Niederlausitz is het buitengewoon relevant dat de beide gebieden in de loop van hun bestaan
staatkundig bijna altijd tot verschillende bestuurseenheden hebben behoord. De indeling tussen
de tot Brandenburg behorende Niederlausitz en de tot Saksen behorende Oberlausitz geldt tot
op heden en is met het nieuw constitueren van de deelstaten in 1990 opnieuw bevestigd,
ondanks het Sorbische streven om de gehele Lausitz bij de nieuwe deelstaat Saksen onder te
brengen (Norberg, 1996:67; Marti, 1990:28).
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randgebieden doorgevoerde germanisering. Waar nodig wordt het Sorbisch
toegestaan. Sorbische geestelijken kunnen zich aan de Universiteiten van
Frankfurt aan de Oder en Wittenberg in het Sorbisch bekwamen. Aan dit
relatief tolerante beleid heeft het Sorbisch zijn eerste bloeiperiode te danken
(Marti, 1992:17).

Een tweede, centralistische en romantische, periode begint in 1815 en ein-
digt in 1933.  Dat tijdvak wordt gekenmerkt door enerzijds een toenemend4

centraal gevoerd anti-Sorbenbeleid, anderzijds door een groeiend Sorbisch
nationaal en taal-bewustzijn. In 1815 krijgen de Sorben te maken met een
voor de Sorbische eenheid nadelige territoriale opdeling, als de markgraaf-
schappen Nieder- en Oberlausitz, die sinds de Vrede van Praag van 1635 bij
Saksen horen, een deel van Pruisen worden.  Dat betekent dat nog slechts5

een vijfde deel van de Sorbische bevolking in Saksen te vinden is.
Bovendien verliezen de twee markgraafschappen hun zelfstandigheid. De
Niederlausitz wordt een deel van Brandenburg en het latere regeringsdistrict
Frankfurt aan de Oder. De Pruisische Oberlausitz gaat deel uitmaken van
Silezië en het latere regeringsdistrict Liegnitz (Pastor, 1997:17).

Het Pruisische beleid is gericht op de germanisering van niet-Duitstaligen.
Zo stelt het provinciaal bestuur in Frankfurt aan de Oder in 1818 een
verordening vast die de onderwijzers een “möglichst gründliche Verbreitung
der deutschen Sprache” opdraagt en het gebruik van het Sorbisch tot de
eerste schooljaren beperkt. Er komt een verbod op het uitgeven van
Sorbische studieboeken en in de Sorbischtalige gebieden worden
systematisch Duitstalige onderwijzers en geestelijken benoemd (Kunze,
1996:37). Van een direct verbieden is geen sprake, maar door toepassing
van het ‘Nichtbegünstigungs- Prinzip’ wordt geprobeerd het Sorbisch
overbodig te maken.

In 1860 is er, zonder dat het germaniseringsprincipe wordt losgelaten,
sprake van een wijziging van de gevolgde koers. Het onderwijzen van het
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In 1848 vindt in Praag het eerste Slavische Congres plaats dat weliswaar niet door een6

Sorbische delegatie wordt bijgewoond, maar wel een beroep op de regering van respectievelijk
Pruisen en Saksen doet om de rechten van de Sorben te erkennen (Völkel, 1996:18).
In 1842 richt Handrij Zejler het tijdschrift ‘Tydzenska Nowina’ op, de voorloper van het thans7

nog verschijnende ‘Serbsky Nowiny’.
Eerst in 1880 wordt in de Niederlausitz een Nedersorbische afdeling van de Ma�ica Serbska8

opgericht (Budar, 1996:148). De oprichting van de Ma�ica Serbska gebeurt naar het voorbeeld
van de in 1826 in Pest opgerichte Matica Srpska, daarnaast waren er of kwamen er dergelijke
genootschappen tot stand in verschillende Slavische gebieden, zoals in 1842 de
Illirisch/Kroatische Matica, de Galicisch/Russische (1848), de Moravische (1852), de
Dalmatische en Sloveense (1862) en in 1863 de Slowaakse (Völkel, 1996:16).
Auteurs als Handrij Zejler (1804-1872), Jan Radyserb-Wjela (1822-1907) en Michal Haške9

(1827-1870) zijn verantwoordelijk voor de opbloei van de Sorbische literatuur tijdens wat de
Sorbische Romantiek genoemd kan worden (Piniekowa, 1994:126-131).
Binnen de voor het Sorbisch belangrijke interslavische betrekkingen speelt Praag steeds een10

voorname rol. Dat is ook het geval bij de vredesbesprekingen na het beëindigen van de Eerste
Wereldoorlog, als Arnošt Bart als vertegenwoordiger van de Sorben deel uitmaakt van de
Tsjechische delegatie (Völkel, 1996:22).
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Sorbisch wordt aan het Cottbusser gymnasium toegestaan. Sorbische
leerboeken worden uitgegeven en Sorbische geestelijken worden beroepen.
Die gewijzigde houding van de Pruisische autoriteiten is gebaseerd op de
erkenning dat het onderwijs aan Sorbischtalige kinderen in het Sorbisch
effectiever is, hetgeen door zowel de kerk met het oog op het
godsdienstonderwijs, als door de staat in relatie tot de opvoeding van zijn
onderdanen, van belang wordt geacht (Pastor, 1997:19; Kunze, 1996:38).

Bovendien ontstaat er in de Oberlausitz een tegenbeweging in de vorm van
een groeiend Sorbisch nationaal bewustzijn, welke deel uitmaakt van de dan
plaatsvindende veelomvattender Slavische Renaissance. De Sorbische bewe-
ging wordt geïnspireerd vanuit het Praagse en leidt tot een opbloei van het
culturele leven.  De taal wordt gestandaardiseerd, de grammatica wordt ge-6

schreven en woordenboeken worden uitgegeven. Sorbische liederen worden
verzameld. Zangersfeesten worden gehouden. Sorbischtalige tijdschriften
worden uitgegeven.  In 1847 wordt onder aanvoering van de Slavist en voor7

de ontwikkeling van de Sorbische beweging een hoofdrol vervullende Jan
Arnošt Smoler (1816-1884) het wetenschappelijk genootschap Ma�ica
Serbska opgericht.  De Sorbische literatuur beleeft een bloeitijd.  De8 9

Sorbische beweging manifesteert zich als vertegenwoordiger van de
Sorbische belangen (Budar, 1996:142; Völkel, 1996:18; Marti, 1992:18). In
de jaren zeventig van de negentiende eeuw leiden de toenemende onderlinge
Slavische contacten tot de oprichting van de Jong-Sorbische beweging,
aangevoerd door de voornaamste Sorbische literator en priester Jakub
Bart-�išinski (1856-1909) en de filoloog dr. Arnošt Muka (1854-1932)
(Völkel, 1996:19).10
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Een Duits krantenartikel “Die wendische Agitation in der Lausitz” dat de lezer duidelijk maakt11

dat Bautzen het middelpunt van het Russische panslavisme is en dat er panslavisten opgeleid
worden, verschijnt in meer dan twintig Duitse kranten (Völkel, 1996:19).
Na de Eerste Wereldoorlog wordt het in de Niederlausitz normaal dat Sorbische ouders hun12

kinderen in het Duits grootbrengen, om daarmee het volgen van het Duitstalige onderwijs te
vergemakkelijken. Op die wijze zorgt het onderwijssysteem voor een directe assimilatie, dat
wil zeggen germanisering van de Sorben (Norberg, 1994:150).
De Domowina is de nationale organisatie van de Lausitzer Sorben die na de oorlog autonomie13

voor de Lausitz nastreeft. De Domowina wordt op 13 oktober 1912 als overkoepeling van 43
Sorbische organisaties opgericht en op 18 maart 1937 door de Nationaal-Socialisten verboden,
om vervolgens als anti-fascistische-democratische organisatie op 10 mei 1945 opnieuw
opgericht te worden. De Domowina, waarvan het secretariaat in Bautzen gevestigd is, is in de
DDR-tijd georganiseerd in 280 plaatselijke afdelingen en 11 districten. Hoogste orgaan van
de Domowina is het eens in de vijf jaar gehouden. nationaal congres dat zowel het dagelijks

303

In de Saksische Oberlausitz wordt niet geheel afscheid genomen van het
eerdere liberale taalbeleid maar ook daar wordt, naar Pruisisch voorbeeld,
een germaniseren in het onderwijs nagestreefd. Aan het relatief liberale
Saksische beleid komt met de “Reichsgründung” een einde. De dan voor het
Duitse Keizerrijk geldende Grondwet van 1871 gaat, passend in de met
name door Pruisen toegepaste assimilatiepolitiek, geheel aan het bestaan van
minderheden voorbij. Het nieuwe keizerrijk betekent een versterking van het
Duitse nationalisme en daarmee tevens een versterking van de
anti-Sorbische gevoelens, die mede gevoed worden door de dreiging van een
Panslavisme.11

De eerder in 1860 tot uitvoering gebrachte koerswijziging wordt opnieuw
gecorrigeerd. Het Sorbisch onderwijs wordt beëindigd, op Sorbische scholen
worden weer Duitstalige leerkrachten benoemd en tweetalige schoolboeken
worden verboden. Sorbische geestelijken worden naar niet-Sorbischtalige
gebieden overgeplaatst, terwijl de daarmee ontstane Sorbische vacatures niet
worden ingevuld. Het ‘Geschäftssprachengesetz’ van 1876, dat het Duits tot
exclusieve taal van de overheid maakt, kent een overgangsregeling voor het
Deens, Frans, Pools en Litouws, maar niet voor het Sorbisch (Pastor, 1997:
23). Het ‘Reichsvereinsgesetz’ van 1877 verbiedt in §12 het gebruik van alle
andere talen dan het Duits in openbare bijeenkomsten. De met de wet
beoogde betere controle van verenigingen van minderheden betekent ook
een diepe ingreep in het Sorbische verenigingsleven, dat vanaf de jaren
veertig van de negentiende eeuw de ruggengraat van de Sorbische beweging
vormt (Pastor, 1997:24). Ondanks al deze assimilatiepogingen behoort het
bestaan van de niet-Duitstalige delen in de bevolking nog steeds niet tot de
geschiedenis.  Het effect is zelfs averechts in die zin dat het de betrokken12

taalgroepen tot weerstand motiveert. Zo komt het in 1912 in de stad
Hoyerswerda tot de oprichting van de Domowina, de overkoepeling en
vertegenwoordiger van de Sorben.  En reeds voor de Eerste Wereldoorlog13



Het beleid inzake unieke regionale talen

bestuur als de centrale kiest. Op het 7de nationaal congres dat in februari 1969 gehouden
wordt, benoemt de Domowina zichzelf tot “socialistische nationale organisatie in de DDR.”
De voornaamste taak is vervolgens het bevorderen en ondersteunen van de “Entwicklung und
Verbreitung der sorbischen Kultur als fester Bestandteil der  sozialistischen National kultur
der DDR”. Dat betekent dat de Domowina als nauw aan de SED gelieerde eenheidsorganisatie
het beleid en de ideologie van partijleiding en regering uitvoert en overdraagt. Daarnaast
bestaat de betekenis van de Domowina niet in de laatste plaats in zijn functie als uitgever van
kranten, boeken en lesmateriaal. Op 28 november 1989 treden het dagelijks bestuur en
secretariaat terug en op het in het voorjaar van 1990 gehouden buitengewone nationale
congres worden de eerste stappen gezet om de organisatie te democratiseren. Op 12 januari
1991 constitueert de Domowina zich met nieuwe statuten als overkoepeling van Sorben en
Sorbische organisaties. De uitgeverij verzelfstandigt zich (Herbst, Ranke, Winkler,
1994:263-265).
Artikel VI, XIII, §188, luidt: “Den nicht deutsch redenden Volksstämmen Deutschlands ist14

ihre volkstümliche Entwicklung gewährleistet, namentlich die Gleichberechtigung ihrer
Sprachen, soweit deren Gebiete reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte, der inneren
Verwaltung und Rechtspflege” (Pastor, 1997:20).
Zie hoofdstuk 6, noot 14. Daar is reeds de tekst van Artikel 113 weergegeven: “Die fremd-15

sprachigen Volksteile des Reichs dürfen durch die Gesetzgebung und Verwaltung nicht in
ihrer freien, volkstümlichen Entwicklung, besonders nicht im Gebrauch ihrer Muttersprache
im Unterricht, sowie bei der inneren Verwaltung und der Rechtspflege beeinträchtigt
werden.” Lemke (1998:79) wijst op de met de redactie van artikel 113 samenhangende
problematiek wat te verstaan onder ‘fremdsprachige Volksteile’. In het algemeen werden die
groepen als ‘fremdsprachig’ gezien die geen Duits, maar een andere waardevolle cultuurtaal
met een eigen literatuur spraken. Tweetalige groepen, met het Duits als één van de op
bepaalde gebieden gebruikte talen werden niet als ‘fremdsprachig’ gezien. Daartegenover
ontstond de opvatting dat in het geval van meertaligheid de adhesie aan de minderheidstaal
beslissend diende te zijn.
Het verschil tussen het ‘gewährleisten’ in de Sint Paulus-Grondwet en het ‘nicht beeinträchtigt
werden’ van de Weimarer Grondwet is essentieel. In het laatste geval gaat de staat niet verder
dan een tolereren van de taalminderheid. Van een plicht tot actieve maatregelen ter
bescherming of bevordering is geen sprake. Evenmin is er sprake van een garanderen van
individuele rechten.
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wordt weer op de nimmer in werking getreden Sint Pauluskerk-Grondwet
van 1849 teruggegrepen (Lemke, 1998:77).14

Zeventig jaar na de Sint Paulus-Grondwet verwoordt de Weimarer Grond-
wet in artikel 113 de nieuwe norm inzake de houding van de overheid tegen-
over ‘fremdsprachigen Volksteile des Reichs’.  De wetgeving die15

uitvoering aan het Grondwetsartikel dient te geven, zou op een enkele
uitzondering na in Saksen voor wat betreft het Sorbisch onderwijs, echter
uitblijven (Lemke, 1998:83; Pastor, 1997:28; Budar, 1996:142). In feite
heeft het Weimarer Grondwetsartikel minder met de binnenlandse
minderheden te maken, dan wel met de bescherming van de buiten het
keizerrijk levende Duitse minderheden. Het betreffende artikel dient in de
eerste plaats de buitenlandse politiek van het Duitse keizerrijk en zou, na het
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Zo was het in 1930 door een Tsjechische delegatie bijwonen van de viering van het vijftigjarig16

jubileum van de Niedersorbische MaÑica Serbska, voor Wilhelm Kube, lid van de Pruisische
Landtag en in de Nazi-tijd Rijkscommissaris voor Wit-Rusland, aanleiding om maatregels
tegen de Tsjechen en hun “hoch und landesverräterische Agitation”, alsmede tegen Sorben die
contacten met Tsjechen onderhielden, te eisen. Het ledenaantal van de MaÑica slonk daarna
aanzienlijk (Kunze, 1996:59).
De door de nazi’s gedachte deportatie van de Sorben naar het General-Gouvernement Polen17

gaat niet door omdat het verloop van de oorlog de nazi’s niet meezit (Pastor, 1997:30; Kipke,
1981:237).
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totstandkomen van de Duits-Poolse overeenkomst inzake Opper-Silezië in
1922, al snel in de vergetelheid raken (Pastor, 1997:28).

Het aantreden van het nationaal-socialistische bewind in 1933 houdt een
voor de Sorben niet onverwacht verbod voor vele Sorbische instituties in.16

De Wendische Volksrat, de Lausitzer Volkspartei, in 1919 opgericht als
politieke belangenbehartiger voor de Sorben, en allerlei verenigingen
worden gedwongen hun activiteiten te staken. De uitgave van Sorbische
kranten wordt verboden. Reeds in de zomer van hetzelfde jaar wordt het
repressieve beleid echter gecorrigeerd. Onder druk van de reacties van het
buitenland en de daar woonachtige Duitsers in het bijzonder, probeert het
nieuwe bewind de Sorben vervolgens voor zich te winnen. De Domowina
dient in de nationaal-socialistische structuren geïntegreerd te worden en de
Sorbische cultuur wordt niet langer van Slavische, maar van Germaanse
oorsprong beschouwd. De koerscorrectie levert echter niet de gedachte
winst op en vanaf 1936 wordt de repressie alleen maar verhevigd (Pastor,
1997:30; Kasper, 1991:16-17). Het Sorbisch verdwijnt, hoewel niet officieel
verboden, praktisch geheel uit het openbare leven. Het onderwijs in en van
het Sorbisch wordt afgeschaft. Sorbische onderwijzers en pastores worden
naar andere delen van Duitsland verplaatst (Keller, 1995:64). Plaatsnamen
worden verduitst en het publiekelijk vertonen van de Sorbische vlag wordt
niet langer toegestaan. Met het verbod van de Domowina in 1937 houdt het
Sorbische verenigingsleven op te bestaan. Ook het begrip
‘Wende’/’Wendisch’ mag niet langer gebruikt worden. Het Sorbisch komt
daarmee in een positie die gekenmerkt wordt door een volledig doodzwijgen
(Bott-Bodenhausen, 1997:24). Overigens worden de Sorben als
minderwaardig Slavisch volk nog net voor deportatie behoed.  De17

nationaal-socialistische periode houdt voor het gebruik van het Sorbisch een
blijvende schade in. Voor de jeugd is het Sorbisch sindsdien niet langer dè
taal om in te communiceren (Pastor, 1997:30). De verontrustende gevolgen
van de nazi-heerschappij voor de Sorbische taal, vormen voor de Sorbische
beweging na de Tweede Wereldoorlog de reden om de taal in het beleid
centraal te stellen (Elle, 1995:34).
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De op 9 mei 1945 in Praag opgerichte Sorbische Nationalausschuß/ºu4ziskoserbski narodny18

wub� rk wil aansluiting van de Lausitz bij Tsjecho-Slowakije. Die wens valt niet los te zien
van de vanouds bestaande traditie van levendige contacten tussen de verschillende Slavische
culturen en talen (Völkel, 1996:17-22). Bovendien behoorde de Lausitz eeuwenlang tot
Bohemen. De aspiraties richting Tsjecho-Slowakije, die ook na de Duitse nederlaag in 1918
reeds werden geuit, zijn slechts een kortstondig leven beschoren. Reeds tijdens een massale
demonstratie op 24 juli 1945 in Praag wordt het duidelijk dat de gedachte aan een vereniging
met Tsjecho-Slowakije illusoir is. De Nationale Raad neemt op 7 januari 1946 formeel
afscheid van het streven om zich bij de zuidelijke buurstaat aan te sluiten (Oschlies, 1990:34).
Ook met Polen onderhouden de Sorben betrekkingen. In Poznan wordt op 30 augustus 1945
een Sorbisch bureau (Referat) opgericht, dat Poolse ondersteuning nastreeft voor een van
Duitsland onafhankelijke Lausitz. De Poolse regering gaat echter niet op die wens in, omdat
men bevreesd is om het Verdrag van Potsdam te schenden. De Polen zien bovendien met
bezorgdheid de westelijke kritiek op de nieuwe westgrens van Polen groeien. Die kritiek wil
men met steun aan het Sorbische streven niet versterken. Nadat het politieke gewicht voor de
Sorbische kwestie is afgenomen, worden Sorben wel door Polen op humanitaire gronden
gesteund met onder meer stipendia, vakanties en wetenschappelijke samenwerking. In 1947
komt ook daar een einde aan (Oschlies, 1990:35-38).
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Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog nemen de Sorben een
relatief sterke positie in met name Saksen in. Die positie kan niet begrepen
worden zonder de gedepriveerde positie van de Sorben onder het
nazi-regime in ogenschouw te nemen, het duidelijk maken van Sorbische
eisen met betrekking tot de toekomstige plaats van het Sorbisch, alsmede de
van de zijde van de Tsjecho-Slowaakse regering verkregen financiële steun
(Pastor, 1997: 31).  De zich in Praag direct na de beëindiging van de oorlog18

constituerende Sorbische Nationalausschuß bepleit reeds op 1 juni 1945 in
een memorandum het mogelijk maken van ‘Volks-, Bürger- und
Mittelschulen mit sorbischer Unterrichtssprache’. En de twee dagen na de
Duitse capitulatie weer actieve Domowina volgt een maand later met zijn
‘Vorschlägen für eine deutsch-wendische Zusammenarbeit’, waarin de hoop
wordt uitgesproken dat de autoriteiten de opbouw van een Sorbisch cultureel
leven zullen bevorderen en steunen (Šurman, 1998:29). De eisen van de
Domowina om aan Sorbische kinderen in de school dezelfde taalrechten toe
te kennen, als aan kinderen van Duitstalige ouders, krijgen snel gehoor in de
Saksische hoofdstad Dresden, waar dr. Rudolf Friedrichs, Saksisch
minister-president, zijn medewerking toezegt. Vanuit Dresden worden de
schoolhoofden in de Lausitz op het belang van Sorbisch onderwijs en de
benoeming van Sorbischtalige onderwijskrachten gewezen. In januari 1946
opent in Radibor een opleidingsinstituut voor onderwijzers zijn poorten, dat
ruim een jaar later reeds 180 Sorbische onderwijzers met zijn cursusaanbod
heeft bereikt. Naast de oprichting van het Sorbische Lehrerbildungsinstitut
(1946), krijgt Bautzen een Sorbische Oberschule (1947), wordt de uitgave
van nieuwe Sorbische boeken mogelijk gemaakt, verschijnt de Sorbische
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De Brandenburgse SED-voorzitter Friedrich Ebert (1894-1979) schrijft op 8 april 1948 aan19

partijvoorzitter Wilhelm Pieck (1876-1960): “Damals (21 november 1947) habe ich bereits
darauf hingewiesen, dass es im Lande Brandenburg von einer Bewegung der Sorben nichts
zu bemerken und es daher unzweckmäßig sei, eine Aktion zur Wiederbelebung dieser
Bewegung einzuleiten” (Elle, 1995:75).
Hetgeen overigens niet wil zeggen dat de Sorbische kwestie binnen de SED-politiek van meer20

dan ondergeschikte aard is (Elle, 1995:11).
Paragraaf 1 van de Wet van 23 maart 1948 zegt dat de Sorbische bevolking met betrekking21

tot haar taal, culturele activiteiten en ontwikkeling wettelijke bescherming en overheidssteun
genieten. Paragraaf 2 zegt dat er voor Sorbische kinderen primair en voortgezet onderwijs in
het Sorbisch dient te zijn. De Duitse taal moet op dergelijke scholen leervak zijn. Paragraaf
3 zegt dat naast de Duitse taal ook het Sorbisch in de Sorbisch-Duitse gebieden als taal van
het officiële verkeer is toegestaan. Paragraaf 4 stelt vast dat in de Sorbisch-Duitse gebieden
‘anti-fascistische-democratische’ Sorben in verhouding met de omvang van de Sorbische
bevolking deel dienen uit te maken van het ambtenarencorps. Paragraaf 5 stelt een Sorbisch
‘Kultur- und Volksbildungsamt’ te Bautzen in dat organisatorisch onder het Ministerie voor
‘Volksbildung’ valt, maar waarvan de medewerkers op voordracht van de Sorbische
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krant Nowa Doba (1947) en wordt het initiatief tot een Sorbisch Huis
genomen (Elle, 1995:34-35; Marti, 1992:18).

In Brandenburg blijft een dergelijk elan uit en voor zover daar van
vergelijkbare ontwikkelingen sprake is, zijn die later en in de meeste
gevallen vanuit Saksen geïnspireerd (Marti, 1992:18).19

Domowina-voorzitter Paul Nedo, in het dagelijks leven
onderwijsinspecteur in Bautzen-Noord, zet zich niet alleen voor de realisatie
van Sorbischtalig onderwijs in, maar ook voor een artikel inzake het
Sorbisch in de Saksische Grondwet. Daarvoor is echter geen steun in de
betreffende organen te vinden. Nedo blijft echter bij zijn opvatting dat de
Sorben het recht op een bewijs van de goede wil van de zijde van de
autoriteiten hebben, hetgeen onder meer wordt beargumenteerd met het
wijzen op tot dan onopgeloste kwesties als het gebruik van het Sorbisch in
het publieke verkeer, de status van de Domowina en materiële
aangelegenheden. In het licht van het niet in de Grondwet opnemen van een
artikel, verkrijgt Nedo de toezegging dat een en ander bij gewone wetgeving
geregeld gaat worden (Šurman, 1998:30).

In de loop van het jaar 1947 brengt de Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands (SED), tot april 1946 de Kommunistische Partei Deutschlands
(KPD), op aandringen van de Domowina het punt van een wet inzake de
Sorben weer op de agenda. De SED neemt het initiatief mede om zijn
ideologische invloed op de Sorben en zijn positie in de Lausitz te versterken
(Pastor, 1997:31-32).20

Reeds een maand na het initiatief van de SED ligt een ontwerp-wetstekst
op de tafel van de Saksische Landtag, dat in aangepaste vorm op 23 maart
1948 in werking treedt (Šurman, 1998:32).  Hoewel de Sorben, gezien hun religi-21
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organisaties benoemd worden. Lid 3 van §5 zegt dat voor de wederopbouw en de verdere
ontwikkeling van het Sorbisch culturele leven van overheidszijde financiële middelen
beschikbaar gesteld worden. Paragraaf 6 zegt tenslotte dat overheidsorganen in de
gemengdtalige gebieden de plicht hebben om de Sorbische culturele belangen op iedere
manier te bevorderen.
De tussen 1945 en 1990 bestaande Christlich-Demokratische Union Deutschlands is sinds het22

partijcongres van 1948 steeds meer een zogenaamde blokpartij, die zowel ondergeschikt is aan
het beleid van de SED, als in zijn organisatie het SED-model volgt (Herbst, Ranke, Winkler,
1994:160-162). Het op 9 juni 1945 geformeerde Sovjet Militair Bestuur in Duitsland (SMAD)
stond in zijn bevel nr. 2 de vorming van onder de controle van het SMAD vallende politieke
partijen toe. Op 26 juni 1945 treedt de CDU als derde politieke partij, na de communistische
(KPD) en de socialistische partij (SPD) naar buiten. Om een eenheids- ‘burgerlijke’ partij te
verhinderen bevordert het SMAD direct de vorming van een vierde partij, namelijk de
liberaal-democratische partij (LDPD). Deze vier door het SMAD toegestane partijen sluiten
zich op 14 juli 1945 aan bij het ‘Einheitsfront der anti-faschistisch- demokratische Parteien’
het zogenaamde ‘Antifa-block’ (Weber, 1993:5-7). Het SMAD verbiedt de oprichting van een
Sorbischen Partei der Arbeiter und Bauern (Pastor, 1997: 122).
In een overleg met Domowina-vertegenwoordigers op 21 november 1947 formuleert partij-23

voorzitter Wilhelm Pieck (1876-1960) voor het eerst de principiële standpuntbepaling van de
SED inzake de Sorben, zoals die in de loop van de volgende veertig jaar zijn geldigheid zal
behouden (Elle, 1995:14). Dat standpunt bestaat uit twee aspecten. Aan de ene kant wordt de
Sorben iedere zelfstandige politieke ontwikkeling en articulatie ten principale onthouden. Aan
de andere kant staat de SED het recht op het behoud van de culturele en taalkundige eigenheid
toe, evenals de aanspraak op daartoe nodige steun van overheidszijde (Elle, 1995:67-71).
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euze en plattelandsachtergrond ideologisch dichter bij de door de CDU ver-
tegenwoordigde christelijk-sociale opvattingen staan, neemt die partij juist
een argwanende houding tegenover de Sorbische eisen en wensen aan.  Die22

opstelling heeft er mee voor gezorgd dat de Domowina zich relatief snel tot
de SED heeft bekeerd (Elle, 1995:11-12).23

Omdat binnen de SED twijfel over het bestaansrecht van de Domowina
rijst, men vraagt zich af of het beleid wel binnen een
marxistisch-leninistische nationaliteitenpolitiek past en niet tot een nationale
verbijzondering leidt die in conflict met de nagestreefde eenheid is, duurt
het lang voordat de nieuwe wet in de vorm van uitvoeringsbesluiten nader
geconcretiseerd wordt (Šurman, 1998:34; Elle, 1995:37-38).

Daarmee komt de derde door Marti (1992:16) onderscheiden periode: het
Sorbisch tijdens de DDR, in het vizier.

7.3 De Duitse Democratische Republiek en het Sorbisch

Met de op 7 oktober 1949 door de Deutsche Volksrat aanvaarde Grondwet
voor de DDR is de nieuwe staat een feit. De nieuwe Grondwet heeft nog alle
kenmerken van de voor de Duitse deling bestaande wetgeving. De
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In de voorbereidingen voor de nieuwe Grondwet ontbrak een artikel inzake de belangen van24

de niet-Duitse delen van de bevolking. Dat leidde tot het op initiatief van de Domowina-
vertegenwoordiging aannemen van een motie op het op 27 september 1948 in Niesky
gehouden “Kreisvolkskongreß für die deutsche Einheit und einen gerechten Frieden”, waarin
de grondwetscommissie in Berlijn werd opgeroepen om de rechten van de Sorben in de
Grondwet vast te leggen (Šurman, 1998:34).
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opsomming van grondrechten is bijna letterlijk dezelfde als die in de
Weimarer Grondwet van 1919. In artikel 11 zegt de DDR-Constitutie:

“Die fremdsprachigen Volksteile der Republik sind durch Gesetzgebung und Ver-

waltung in ihrer freien volkstümlichen Entwicklung zu fördern; sie dürfen ins-

besondere am Gebrauch ihrer Muttersprache im Unterricht, in der inneren

Verwaltung und in der Rechtspflege nicht gehindert werden” (Pastor, 1997:32).

De Sorben worden niet genoemd, maar zij zijn bij het ontbreken van verdere
anderstaligen de facto de enige taalgroep, die in de DDR met anderstalig
deel van het volk bedoeld kan zijn.  Anders dan in Sleeswijk-Holstein, is er24

geen sprake van een nationale minderheid of feitelijk een volksgroep, maar
van een anderstalig deel van het volk. Dat niet van een nationale minderheid
wordt uitgegaan krijgt reeds snel een vervolg, als een van Sorbische zijde
gevraagde eigen parlementaire vertegenwoordiging wordt afgewezen
(Lemke, 1998:93- 94; Pastor, 1997:32).

De formeel burgerlijk-liberale Grondwet van 1949 wordt op 6 april 1968
vervangen door een beter bij de socialistische realiteiten aansluitende
nieuwe DDR-Constitutie. In artikel 40 zegt de nieuwe Grondwet:

“Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sorbischer Nationalität haben

das Recht zur Pflege ihrer Muttersprache und Kultur. Die Ausübung dieses Rechts

wird vom Staat gefördert.”

Wanneer de beide, hiervoor weergegeven grondwetsartikelen met elkaar
worden vergeleken, valt het op dat in de versie van 1968 de Sorben bij naam
genoemd worden en niet langer een vreemde taal sprekend volksdeel van de
republiek vormen. Daarmee wordt de gelijkberechtiging van Sorben en Duit-
sers tot uitdrukking gebracht. De gebruikte redactie geeft aan dat het niet om
een collectief, maar om een individueel grondrecht op de ‘Pflege ihrer
Muttersprache’ gaat. De karakterisering als grondrecht zorgt er ook voor dat
individuen geen bezwaar tegen de uitvoering kunnen maken. In de
socialistische staatsopvatting zijn grondrechten immers ondergeschikt aan
de beperkingen van de socialistische maatschappij- en staatsordening. De
eisen van de socialistische partij en staat gaan boven die van het individu
(Pastor, 1997:34). Het artikel maakt verder duidelijk dat de Sorben alleen
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De Niederlausitz behoort van 1952 tot 1990 tot het Bezirk Cottbus en de Oberlausitz is een25

deel van het Bezirk Dresden (Herbst, Ranke, Winkler, 1994:263).
Dat geldt voor de Districten Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz, Löbau en Niesky.26

Voor het eerst wordt het Sorbisch in het onderwijs toegelaten in het Saksisch ‘Schulgesetz’27

van 1835. Die wet staat het toe om het Sorbisch in het godsdienstonderwijs te gebruiken. In
het Saksische ‘Übergangsschulgesetz’ van 1919 krijgt het Sorbisch weer enige ruimte als taal
in het lager onderwijs, tot in 1937 het onderwijs in het Sorbisch verboden wordt (Elle,
1994:100).
Anweisung zur Regelung der Schulverhältnisse in den sorbischen Sprachgebieten der Länder28

Sachsen und Brandenburg vom 9. April 1952 (Pastor, 1997:237).
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vanuit een culturele invalshoek een bijzondere plaats in de DDR innemen.
Op terreinen als economie, politiek of ruimtelijke ordening is daar geen
sprake van. Overigens wordt de uitvoeringspraktijk in de DDR vooral
bepaald door de verdere wetgeving, die in de DDR niet altijd in
overeenstemming met de Grondwet behoefde te zijn, of die de Grondwet
zelfs ter zijde kon schuiven (Lemke, 1998:98).

De Saksische Sorbenwet van 23 maart 1948 blijft, ook nadat in 1952 de
bestuurlijke structuur is gewijzigd waarbij de vijf deelstaten worden
vervangen door veertien Bezirke, van kracht, hoewel de feitelijke
regelgeving via ‘Durchführungsbestimmungen’ en ‘Anweisungen’ door de
betrokken Berlijnse ministeries gebeurt.25

Het eerste uitvoeringsbesluit betreft de uitvoeringsregeling van de
Saksische minister voor ‘Volksbildung’ van 11 januari 1951. Dat besluit
regelt de aanstelling van een ambtenaar in de Sorbische districten, met het
oog op het garanderen van de in de Sorbenwet genoemde rechten.  In26

dezelfde districten kan het officiële verkeer in het Sorbisch plaatsvinden,
officiële bekendmakingen, besluiten en regelingen vinden ook in het
Sorbisch plaats. Plaats- weg- en gebouwaanduidingen worden in de
betreffende districten tweetalig en de Sorben krijgen verder het recht om
hun voor- en achternaam (opnieuw) in het Sorbisch te voeren.

Brandenburg neemt op 12 september 1950 een eerste besluit inzake de
Sorben in de vorm van de ‘Erste Verordnung betreffend Förderung der
sorbischen Volksgruppe’. Die verordening neemt de voornaamste punten
van de Saksische wetgeving over. Alleen op het punt van het onderwijs
wordt een verschil gemaakt. In Saksen worden Sorbische scholen mogelijk
gemaakt, maar in Brandenburg gaat het om tweetalig onderwijs voor
Sorbische kinderen.  In de praktijk zal dat verschil geen gevolgen hebben,27

omdat op 9 april 1952 de Oostduitse minister voor ‘Volksbildung’ een
centrale en voor de verdere inrichting van het onderwijs essentiële
aanwijzing inzake het onderwijs in de Sorbische gebieden geeft (Pastor,
1997:37).  Die regeling maakt, enigszins vergelijkbaar met een in Suriname28
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In het in 1947 uitgebrachte Rapport inzake de reorganisatie van het onderwijs in Suriname29

van de hand van onderwijsinspecteur W.H.M. d’Haens worden twee typen scholen
geïntroduceerd:districts- en stadsscholen. De stadsscholen worden op hun beurt verdeeld in
A- en B-scholen, voor respectievelijk Nederlandssprekende en niet-Nederlandssprekende
kinderen. Dat een en ander geen succes wordt, hangt onder meer samen met het feit dat voor
de A-scholen schoolgeld moet worden betaald in tegenstelling tot het onderwijs aan de
B-scholen. Daarmee krijgen de twee typen het imago van respectievelijk betere scholen voor
betalende ouders en minder goede scholen voor de armen. Ook al spreken de kinderen weinig
of geen Nederlands, de ouders doen er alles aan om hun kinderen op de A-school te krijgen.
Om die reden worden de A- en B-scholen al snel weer afgeschaft (Eersel, 1997:219).
Bij het begin van het schooljaar 1952/1953 kunnen 78 Sorbische basisscholen geteld worden,30

waarvan 9 tot het A-type behoren. Daar komen nog vier scholen voor voortgezet onderwijs
bij (Pastor, 1997:40). Van groot belang voor het Sorbisch onderwijs is de oprichting van het
Sorbisch Instituut voor de opleiding van onderwijzers in Radibor in januari 1946. Daarop
volgde in 1947 de oprichting van de Sorbische Oberschule in Bautzen. Daarnaast is het tot
1950 mogelijk om zowel in Polen als in Tsjecho-Slowakije Sorbisch te studeren. Vanaf 1951
kan Sorabistiek aan de Leipziger universiteit gestudeerd worden (Elle, 1995:34). De invoering
van het Sorbisch onderwijs gaat in het begin met grote moeilijkheden gepaard. Oudere
leerkrachten Sorbisch zijn er amper. Leerkrachten uit de Oberlausitz nemen het Sorbisch
onderwijs in de Niederlausitz in eerste instantie voor hun rekening, maar het duurt nog jaren
eer in de Niederlausitz van een normale onderwijssituatie sprake is (Marti, 1990:58).
Tussen 1924 en 1944 worden in de Lausitz vier dorpen vanwege de bruinkooldelving af-31

gebroken, waarbij 785 mensen moeten verhuizen. Tussen 1945 en 1973 bedragen die aantallen
24 dorpen en 5238 personen. Tussen 1974 en 1989 gaat het om 48 dorpen en 7615 personen.
Daarbij komen tussen 1945 en 1989 nog 8756 personen die wegens 38 gedeeltelijke
dorpsafbraken een andere woonplaats krijgen. Tussen 1974, het jaar van de eerste
energiecrisis, en 1989 vond 69% van de dorpsafbraken plaats, met in totaal 61% (=8215
personen) van de noodgedwongen migratie (Förster, 1996:18). Er bestaan geen gegevens die
de vraag kunnen beantwoorden hoeveel Sorben zich onder de ruim 21.000 door de bruin-
kooldelving getroffen inwoners van de Lausitz bevinden (Pastor, 1997:52-53). Tegenover de
gedwongen migratie van de inwoners van de Lausitz, staat de komst van duizenden uit andere
delen van de DDR afkomstige nieuwe inwoners. Zo groeit de stad Hoyerswerda van 7700
inwoners in 1955 tot 70.000 inwoners in 1987. Het Bezirk Cottbus groeit tussen 1971 en 1981
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slechts kort gevolgde benadering, twee typen scholen mogelijk.  Enerzijds29

Type A-scholen waar het Sorbisch de taal van het onderwijs is en het Duits
als leervak wordt gegeven, en anderzijds Type B-scholen waar het Duits de
taal van het onderwijs is en waar Sorbisch leervak is.30

Ondanks de in eerste instantie optimistische verwachtingen aan Sorbische
zijde, blijkt de praktijk tegen te vallen. Niet de Sorbische doelen krijgen
prioriteit, maar, passend binnen de marxistisch-leninistische traditie, de
staatsdoelen inzake een socialistische ontwikkeling en opvoeding (Elle,
1995: 41-47). Bovendien wordt de status van het Sorbisch ondergraven door
de assimilatieve uitwerking van het door de DDR gevoerde
industrialiseringsbeleid en in het bijzonder het in dat verband ontwikkelde
energiebeleid, waarbij de Lausitz de energie-leverancier van het land
wordt.  Ook het door de DDR-leiding gevoerde anti-kerkelijke beleid,31
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met 54.728 inwoners (Elle, 1992:3). Marti (1992:27) neemt aan dat het Sorbische aandeel in
de bevolking van Hoyerswerda is teruggelopen van 12% naar ruim 1%. Elle (1992:3) berekent
de teruggang van het aantal Sorbischtaligen binnen de totale bevolking tussen 1971 en 1981
op 6,3%.
Historisch speelt de kerk voor alle Sorben een grote rol, omdat die zich van het Sorbisch32

bedient. Voor de relatief geconcentreerd wonende katholieke Sorben in de Oberlausitz vervult
de kerk die rol nog altijd. In de geografische driehoek Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda wonen
tegenwoordig ca. 15.000 Sorben in 85 dorpen. Zij behoren tot de bisdommen Dresden-Meißen
en Görlitz. In dit gebied is het Sorbisch de taal van het onderwijs en de kerk. Ongeveer 75 %
van de actief Sorbisch sprekende bevolking woont in dit gebied (Budar, 1996:144).
De twee dimensies van de minderheidspositie van de katholieke Sorben, taal en religie, ver-
sterken elkaar als het om het behoud van de Sorbische identiteit gaat (Marti, 1992:15). De
katholieke kerk draagt mede door haar onafhankelijkheid van de staat en haar afkeuring van
gemengde huwelijken, meer aan het behoud van de minderheid bij, dan de evangelische kerk
in Brandenburg die in 1945 van het houden van Sorbische kerkdiensten afziet vanwege de
integratie van Duitstalige vluchtelingen. Sinds 1987 vinden hier en daar incidenteel opnieuw
Sorbische protestantse kerkdiensten plaats (Marti, 1992:27 en 31).
De aanwijzing van de minister voor ‘Volksbildung’ van 2 oktober 1962 gebeurt zonder over-33

leg met de leraren Sorbisch of de schooldirecties. Met de aanwijzing wordt het gebruik van
de Duitse taal voor in het onderwijs in vakken als natuurkunde, scheikunde, technisch tekenen,
productie en inleiding in de socialistische productie en staatsburgerkunde voorgeschreven.
Voor bepaalde klassen geldt hetzelfde voor het onderwijs van de wiskunde, biologie en
geologie. De van overheidszijde aangevoerde verder niet onderbouwde argumentatie voor
deze maatregel is te vinden in het voor de Sorbische leerlingen vergemakkelijken van de
toegang tot een beroep en/of de studie aan Duitstalige onderwijsinstituten (Elle, 1995:54;
Budar, 1996:149).
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werkt samen met de algemene secularisatie een verzwakking van de
institutionele grondslag voor het gebruik van het Sorbisch in de hand.
Alleen onder de katholieke Sorben in de Oberlausitz behoudt de kerk haar
betekenis voor het behoud van het Sorbisch (Marti, 1992:20).32

In het domein van het onderwijs wordt de plaats voor het Sorbisch al snel
teruggeschroefd (Marti, 1992:19). Dat gebeurt met de aanwijzing van de
minister voor ‘Volksbildung’ van 2 oktober 1962. Door de uitsluiting van
met name de natuurwetenschappelijke vakken voor het gebruik van het
Sorbisch als taal van het onderwijs, wordt de beheersing van het Sorbisch
ook in het Sorbisch onderwijs en met name het voortgezet onderwijs, van
slechts secundaire betekenis (Pastor, 1997:41).33

De maatregel van 2 oktober 1962 wordt op 30 april 1964 gevolgd door een
voor het Sorbisch nog ingrijpender besluit, namelijk de 7de uitvoeringsbepa-
ling op grond van de Wet over de socialistische ontwikkeling van het
schoolwezen (Pastor, 1997:238-242; Elle, 1995:55). In deze
uitvoeringsbepaling wordt het volgen van het Sorbisch afhankelijk gemaakt
van de beslissing van de ouders welk onderwijs hun kinderen dienen te
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Paragraaf 3.7 zegt: “Über die Teilnahme der Schüler am Sorbischunterricht entscheiden die34

Eltern.” Daarnaast bevestigt de bepaling het in het uitvoeringsbesluit van 1962 vastgestelde
gebruik van de Duitse taal en regelt verder de plaats van het Sorbisch in het (groeps)onderwijs,
de minimale omvang van groepen, de opleiding van onderwijzers en leraren, de ontwikkeling
van lesmateriaal en het voorschoolse onderwijs. De regeling van mei 1964 geeft aan dat
ouders voor dertig juni hun voorkeur voor Sorbisch onderwijs dienen aan te geven. Dat
betekent dat een en ander binnen zeven weken geregeld moest worden, terwijl de daarvoor
reeds gedane keuzen ongeldig werden verklaard (Elle, 1995:56).
Budar (1996:149) geeft de volgende aantallen leerlingen die Sorbisch onderwijs volgen:35

1955   5080 1975 5118
1959   9920 1989 6174
1962 12800 1993 4517
1967   2725 1994 4556

Van de ruim 4500 leerlingen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs die aan het
Sorbisch onderwijs deelnemen, volgen 1421 leerlingen het onderwijs waarbij het Sorbisch
onderwijstaal en het Duits leervak is. Die categorie komt alleen in Saksen voor. Ruim 3000
scholieren, waarvan 2266 in Saksen en 869 in Brandenburg, volgen de lessen Sorbisch
(Budar, 1996:153). Het Bericht (1997:29) geeft, alleen voor Saksen, het getal van 1022
kinderen dat op 1 april 1997 een Sorbische en tweetalige kinderdaginrichting bezoekt. Het
grootste deel, 685 kinderen, neemt aan een eentalige Sorbische groep deel.
Overigens werd begin jaren vijftig de gehele leiding van de Domowina vervangen door in de36

leer trouwe Sorbische communisten (Norberg, 1994:153).
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volgen. Ouders dienen hun besluit schriftelijk aan te melden.  Daarnaast34

zorgt het ministerie ervoor dat zowel van de kant van de scholen, als van de
zijde van bijvoorbeeld de Domowina, de ouders niet geadviseerd of ten
gunste van het Sorbisch beïnvloed worden (Wow�er-Schäfer, 1991:33). Een
substantiële teruggang in de deelname aan het Sorbisch onderwijs is het
directe gevolg van deze maatregel. In het schooljaar 1964/1965 is het aantal
Sorbisch volgende leerlingen nog slechts 3300, terwijl er het jaar daarvoor
nog 11.600 leerlingen waren (Pastor, 1997:42).  De, als enige toegestane35

Sorbische organisatie, Domowina, is het met het gevoerde onderwijsbeleid
oneens, maar dient zich bij de hogere doelen van een socialistische
opvoeding neer te leggen (Elle, 1995:59).  De medewerking die de36

Domowina aan het ideologiseren van de Sorbische cultuur geeft en het zich
tegelijk afzijdig houden bij voor het Sorbisch belangrijke, maar politiek
gevoelige, aangelegenheden, zorgen ervoor dat vele Sorben zich van hun
overkoepelende organisatie afkeren. De ontstane situatie wordt door velen
als compromitterend ervaren, met als gevolg dat men zich van alle
maatschappelijke Sorbische activiteiten afkeert. Op die wijze werkt de
‘Staatsverdrossenheit’, die kenmerkend voor de laatste DDR-jaren is, ook
door in de Domowina en het Sorbische maatschappelijk leven (Marti, 1992:
19).
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Wow�er-Schäfer (1991:35) spreekt over een teruggang van 30% van het aantal leerlingen dat37

Sorbisch volgt. In de meeste gevallen wordt het Sorbisch ingeleverd ten gunste van het vak
Engels. Wow�er-Schäfer doet zijn mededeling in de loop van een op de Akademie Sankelmark
bij Flensburg van 19 tot 21 april 1991 gehouden conferentie ‘Friesen und Sorben’. Reeds voor
het verdwijnen van de DDR bestaan contacten tussen Noordfriezen en Sorben. De contacten
voor de ‘Wende’ gaan terug op de samenwerking tussen Denen, Litouwers, Noordfriezen,
Polen en Sorben in het op 27 maart 1924 te Berlijn opgerichte ‘Verband der nationalen
Minderheiten in Deutschland’ (Steensen, 1990:20).
Elle (1995:266-268) geeft een overzicht van de Sorbische staatsinstituties zoals die tussen38

1945 en 1990 tot stand zijn gekomen. Het overzicht begint met de oprichting van het Sor-
bische Lehrerbildungsinstitut in Radibor in 1946 en eindigt met de opening van het Sorbisch
Museum te Bautzen in 1989. In de jaren daartussen vindt onder meer de oprichting plaats van
de Sorbische krant Nowa Doba (1947), het Sorbisch bureau voor volksonderwijs aan het
Saksische Onderwijsministerie (1948), het Sorbisch Volkstheater te Bautzen (1948), het
Sorbisch bureau van de regering van Brandenburg (1950), het Instituut voor Sorabistik aan
de Universiteit Leipzig (1951), het Institut für Sorbische Volksforschung te Bautzen (1951),
het Staatsensemble voor Sorbische Volkscultuur (1952), Sorbische redactie bij de zender
Cottbus van Radio DDR (1953), afdeling voor ‘Sorbenfragen’ bij het Departement van Bin-
nenlandse Zaken van de DDR en sectoren voor Sorbische zaken bij de ministeries voor
onderwijs en de raden van de districten Dresden en Cottbus (1961), de Sorbische filmgroep
in Dresden (1982).
Daarbij gaat het om Serbske Nowiny en Nowy Casnik (respectievelijk dagblad en weekblad),39

Katolski Poso»  en Pomhaj Bóh (kerkbladen), Rozhlad (cult. maandblad), P» omjo en P» omje
(kindertijdschrift), Paw� ina (kwartaaltijdschrift voor de Obersorbische jeugd) en de Serbska
šula (onderwijstijdschrift). Daarnaast verschijnt in meerdere talen L� topis (wetenschap). De
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Op 20 december 1968 wordt de maatregel van 1964 vervangen door de
vierde uitvoeringsbepaling op grond van de Wet op het socialistische een-
heidsonderwijssysteem in de tweetalige gebieden in de districten Cottbus en
Dresden (Pastor, 1997:42). Die regeling blijft tot het einde van de DDR in
werking en houdt ten opzichte van 1964 een verbetering van de positie van
het Sorbisch in, omdat de school weer advies aan de ouders mag uitbrengen
over het voor de leerlingen wenselijke onderwijsprogramma. Het resultaat
van de nieuwe, corrigerende, maatregel is, ondanks het teruglopen van het
totale aantal leerlingen in het onderwijs, een stabilisering van het aantal
leerlingen Sorbisch, (Elle, 1995:58).

Als de DDR zich reeds in zijn nadagen bevindt, neemt de sinds november
1989 zittende regering Modrow op 26 januari 1990 nog een opmerkelijk
principieel besluit. Het onderwijs van het Sorbisch wordt gelijk gesteld aan
het onderwijs van een buitenlandse taal (Pastor, 1997:43). Het besluit treedt
met ingang van het schooljaar 1990/1991 in werking en betekent wederom
een aanslag op de aantallen leerlingen die het Sorbisch leren.37

Het beleid van de DDR inzake het Sorbisch beperkt zich niet tot het onder-
wijs, maar houdt ook een actief cultuurbeleid in.  Tot dat beleid behoort het38

subsidiëren van in totaal negen in het Sorbisch verschijnende kranten en
tijdschriften.  Bovendien krijgt het Sorbisch reeds in 1949 een plaats op de39
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actuele oplagen van de verschillende media zijn bescheiden te noemen. Katolski Poso»  is met
2650 exemplaren het grootste tijdschrift. P» omjo wordt in 2550 exemplaren verspreid en
Serbske Nowiny heeft een oplage van 1450 exemplaren (Bericht, 1997:46-47).
Uiteindelijk zendt Radio DDR dertig minuten dagelijks in het Sorbisch uit, zondags gaat het40

om uitzendingen van anderhalf uur. Sorbische televisie-uitzendingen zijn er niet in de DDR-
tijd. Marti (1992:20) noemt de televisie als één van de moderne germaniserende factoren voor
het Sorbisch. Sorbische televisie zou die uitwerking van de Duitstalige televisie trouwens niet
hebben kunnen voorkomen.
De opvatting van Oschlies (1990:6-7) alszouden de Sorben het grootste deel van hun in-41

stitutionele ondersteuning reeds voor de oprichting van de DDR gerealiseerd hebben, vindt
geen bevestiging in het overzicht van de door de staat mogelijk gemaakte Sorbische instituties
tussen 1949 en 1989 (Elle, 1995:266-268). Aan het beleid ligt slechs één verklaring van de
SED ten grondslag (Elle, 1995:71). Na een op 21 november 1947 gehouden overleg tussen
de eenheidspartij en de Domowina, gaf de SED de volgende verklaring uit: “Die Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands ist der Auffassung, daß den wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Interessen der sorbischen Bevölkerung am besten durch eine enge wirtschaftliche
und politische Gemeinschaft mit dem deutschen Volke in einem einheitlichen demokratischen
und friedlichen Deutschland gedient ist. Der sorbischen Bevölkerung ist zur Pflege ihres
kulturellen Lebens und ihrer kulturellen Einrichtungen jede Unterstützung durch die
gemeindlichen und staatlichen Körperschaften zu gewähren. Zur Sicherung der einheitlichen
kulturellen Betätigung ist eine über die Landes- und Kreisgrenzen hinweggehende
Kulturgemeinschaft der sorbischen Bevölkerung mit einer selbständigen Leitung zu schaffen.”
Tot de tweetalige gebieden worden de districten Calau, Cottbus-Land, Cottbus-Stadt, Forst,42

Guben, Hoyerswerda, Lübben, Spremberg en Weißwasser in het Bezirk Cottbus gerekend. In
het Bezirk Dresden behoren de districten Bautzen, Kamenz en Niesky tot het tweetalige
gebied. Binnen de 12 Kreise behoren 161 gemeenten en 297 plaatsen tot de Duits-Sorbische
gebieden.
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radio (Marti, 1990:54).  Met een ruimhartige financiering van staatszijde40

worden verder instituten voor de bevordering en de studie van de
Sorabistiek in Bautzen en Leipzig mogelijk gemaakt, evenals het Sorbische
Volkstheater, het Staatsensemble voor Sorbische Volkscultuur, het Huis
voor Sorbische Volkskunst, het Sorbisch Museum, de Domowina-Uitgeverij
en de werkgroep ‘Sorbische Film’ (Budar, 1996:143).41

Voor zover het om het verdere taalbeleid gaat, kan worden vastgesteld dat
de Grondwet van 1949, evenmin als die van 1968/1974, een artikel bevat
met betrekking tot het gebruik van de taal door de DDR. Het woongebied
van de Sorben wordt echter in wetten en andere DDR-regelingen in het
algemeen als tweetalig gebied omschreven, waaruit geconcludeerd kan
worden dat de verdere DDR met een voorbijgaan aan het Nederduits,
eentalig, dat wil zeggen Duitstalig is.  In de tweetalige ‘Kreise’ en42

gemeenten vinden bekendmakingen tweetalig plaats, besluiten en
verordeningen van de gemeenten worden in het Sorbisch gepubliceerd.
Volgens het territorialiteitsprincipe is het Sorbisch sinds 1952 in het gehele
tweetalige gebied staatstaal van de DDR (Pastor, 1997:46). Maar dat wil
niet zeggen dat het verkeer tussen overheid en ingezetenen in de regionale
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Pastor (1997:47) denkt niet dat de in vergelijking met de op 11 januari 1951 gepubliceerde43

eerste uitvoeringsverordening van het ‘Sorbengesetz’ van 1948 gewijzigde redactie, het gaat
niet langer om het voor de gerechten gebruiken van de Sorbische taal, maar om het spreken
van het Sorbisch, feitelijke gevolgen heeft.
Jurij Koch beschrijft tijdens het in 1987 gehouden DDR-schrijverscongres de vernietigende44

gevolgen van de bruinkooldelving. Daarmee wordt een eenmansactie tegen de bruinkool-
delving begonnen, die in juni 1989 resulteert in een protest van het bestuur van de
schrijversorganisatie in de DDR tegen de bruinkooldelving (Oschlies, 1990:58).
De gesprekken tussen Domowina en kerkelijke vertegenwoordigers legden de basis voor het45

een jaar later beginnende democratische debat binnen de Sorbische ‘Ronde Tafel’(Kasper,
1990:18).
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standaardtaal plaatsvindt. De kans dat een verzoek in de richting van de
overheid afgewezen wordt, omdat het gebruik van het Sorbisch de ontvanger
niet zint, zorgt ervoor dat veiligheidshalve, mogelijk met uitzondering van
het verkeer met gemeentelijke autoriteiten in het katholieke kerngebied van
de Sorben, het Duits wordt gebruikt (Pastor, 1997:49).

Voor het gerecht mogen Sorben het Sorbisch gebruiken en dat houdt in dat
de Districtsrechtbanken het Sorbisch moeten kunnen verstaan en lezen en
mogen spreken, voor zover zij dat kunnen. Eventueel kan de rechtbank zich
van de diensten van een tolk verzekeren. Paragraaf 12, lid 2 van het
Gerichtsverfassungsgesetz van 1974 zegt: “Sorben haben in den
Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung das Recht, vor Gericht sorbisch
zu sprechen.”  In de praktijk komt het echter zelden voor dat de Sorben zich43

voor de rechtbank in het Sorbisch uiten. Wordt er Sorbisch gebruikt dan
beperkt zich dat tot die gevallen waarin alle partijen, inclusief de rechtbank,
het Sorbisch beheersen (Pastor, 1997:47).

Medio jaren tachtig ontstaat onder invloed van het in de Sovjet-Unie
begonnen Perestrojka-proces ook onder de Sorben een behoefte aan
vernieuwing. Binnen de Domowina worden voor het eerst meningen geuit
die geen genoegen meer nemen met de presentatie van het systeem
bevredigende, maar irreële succescijfers. Er dient meer aandacht voor de
werkelijke culturele ontwikkeling te komen, waarbij onder meer de
toenemende frictie tussen enerzijds cultuurbehoud en anderzijds de
bruinkooldelving niet langer verzwegen wordt. De Sorbische schrijver Jurij
Koch wordt de woordvoerder van de beweging tegen de roofbouw op het
Lausitzer landschap.  Het veranderende culturele klimaat leidt in 1988 tot44

een door de Domowina, niettegenstaande bezwaren van de zijde van de
SED-leiding, met kerkelijke instanties gevoerde dialoog over de existentiële
problemen van de Sorben.  De ruimte voor de articulatie van de Sorbische45

belangen blijft vooreerst nog beperkt, maar in de herfst van 1989 formuleert
de Domowina-leiding op de golven van de dan plaatsvindende vreedzame
revolutie, nieuwe voorstellen over de verdere ontwikkeling van de
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De politieke crisis waarin de DDR in 1989 verkeert, komt bij de in mei gehouden gemeen-46

teraadsverkiezingen duidelijk naar voren, als oppositionele kringen niet langer het gebruike-
lijke vervalsen van de uitslagen aanvaarden. De feitelijke ondergang van de DDR begint als
Hongarije op 11 september 1989 zijn grens naar Oostenrijk opent en daarmee een vluchtweg
voor de ingezetenen van de DDR creëert. In september hebben vervolgens reeds meer dan
25.000 DDR-burgers de Bondsrepubliek Duitsland bereikt. De op maandagavond in ver-
schillende steden gehouden demonstraties trekken steeds meer deelnemers. Op 2 oktober
demonstreren in Leipzig 20.000 mensen voor een hervorming van de DDR, een week later
bevinden zich in dezelfde stad reeds 70.000 mensen op straat. Op 4 oktober roepen bur-
gerbewegingen als ‘Initiative Frieden und Menschenrechte’, ‘Neues Forum’, ‘Demokratie
jetzt’ en ‘Demokratischer Aufbruch’, tot het houden van vrije verkiezingen op. In het vervolg
daarop vinden wekelijks bijeenkomsten van de zogenaamde contactgroep van die groepe-
ringen plaats, welke vanaf 7 december 1989 aan de ‘Runde Tisch’ bijeenkomen. De ‘Ronde
Tafel’ vormt het begin van directe invloed van de nieuwe oppositionele organisaties op het
overheidsbeleid. Aan de gesprekken aan de ‘Ronde Tafel’ wordt behalve door de nieuwe
oppositionele groeperingen deelgenomen door de blokpartijen, de SED, de Freier Deutscher
Gewerkschaftsbund en de Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (Weber, 1993:102-
109).
Oud-bondspresident Von Weizsäcker (1997:361-363) illustreert in zijn memoires de in de
loop van de gebeurtenissen in 1989 veranderende opvattingen in de DDR aan de hand van de
door de protesterende menigte meegevoerde spandoekleuzen. In eerste instantie is de
vereniging met de Bondsrepubliek niet aan de orde. Daarvan is eerst sprake als vanaf medio
november in Leipzig de leuze “Deutschland einig Vaterland” steeds luider wordt. Voordat
Hongarije besluit zijn grenzen te openen, valt te lezen: “Reisefreiheit statt Massenflucht”. Na
het bezoek van de Russische leider Michael Gorbatschov aan de veertigjarige DDR op 7
oktober zijn onder meer de volgende leuzen te lezen: “Wir sind das Volk”, “Keine Gewalt”
en “Wir bleiben hier”. Wanneer Egon Krenz het roer op 18 oktober van Erich Honecker
overneemt, valt onder meer te lezen: “Unbekrenzte Freiheit”, “Blumen statt Krenze”.
“Rechtssicherheit spart Staatssicherheit” en “Das Volk sind wir-Gehen sollt ihr”. Nadat de
Muur op 9 november gevallen is wordt er gedemonstreerd met leuzen als: “Kein Ausverkauf
der DDR” en “Wir lassen uns nicht BRDigen”, om vervolgens over te gaan op “Wir sind ein
Volk” en “Deutschland einig Vaterland”.
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‘Nationalitätenpolitik’, bedoeld voor het twaalfde partijcongres van de SED.
Daarin worden de ‘rijke vruchten’ van het tot dan gevoerde beleid ge-
memoreerd, maar ook vastgesteld dat het verdere bestaan van de Sorben en
in het bijzonder de Sorbische taal, absoluut in gevaar is (Elle, 1995:237).

De SED is zijn monopoliepositie reeds aan het verliezen als vanaf de
herfst van 1989 overal in de DDR, waaronder in de Lausitz, bijeenkomsten
worden georganiseerd, waarin vertegenwoordigers van de
‘Burgerbeweging’, de oude en nieuwe politieke partijen en maatschappelijke
organisaties samen proberen om met de grootst mogelijke consensus
besluiten over de politieke toekomst van de DDR te nemen.46

In de door negentien personen uit kringen van de Sorbische intelligentsia
ondertekende uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de ‘Sorbische
Volksversammlung’ op 11 november 1989 wordt geconstateerd dat in de
veertig jaar na het totstandkomen van het ‘Gesetz zur Wahrung der Rechte
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In het ontwerp van Grondwet voorziet artikel 34 in het recht op bescherming voor en steun47

aan het Sorbisch: “Der Staat achtet und fördert die Interesssen der Sorben. Er gewährleistet
und schützt ihr Recht auf den Gebrauch und die Pflege ihrer Sprache, Kultur und
Traditionen. Er unterhält oder unterstützt die dazu erforderlichen Einrichtungen, insbeson-
dere im Sozial-und Bildungswesen. Die Sorben haben das Recht, ihre Muttersprache vor den
Verwaltungsbehörden und den Gerichten zu gebrauchen. In der Landes- und Regional-
planung sind die Lebensbedürfnisse der Sorben besonders zu berücksichtigen. Durch Gesetz
können Autonomierechte eingeräumt werden” (Pastor, 1997:35).
De vergadering kiest met Bjarnat Cy4z voor het eerst een partijloze tot voorzitter van de48

Domowina. De eerste secretaris van het Domowina-hoofdbestuur Jurij Grós verontschuldigt
zich tegenover de bijeenkomst voor de tegenover de Sorben begane onrechtvaardigheden
(Elle, 1995a:23).
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der sorbischen Bevölkerung’ weliswaar de gelijkberechtiging is
gegarandeerd, maar dat het nu tijd wordt om deze gelijkberechtiging binnen
de nieuwe omstandigheden verder te consolideren en de nationale identiteit
sterker vorm te geven (Kasper, 1990:19). De nieuwe actor vraagt om het
nagaan van de gevolgen van de industrialisering voor de Sorben. Ze wil vrij
Sorbisch onderwijs, een rapport over de situatie van de Sorbische natie, een
herschrijven van de Sorbische geschiedenis van na 1945 en contacten met de
Slavische buurvolken (Oschlies, 1990:61).

Voor het optreden van de ‘Volksversammlung’, de Serbska narodna
zhromadzizna, treden de ‘Vereniging van katholieke Sorbische geestelijken’
en het ‘Institut für Sorbische Volksforschung’, het tegenwoordige ‘Sorbische
Institut’, in de openbaarheid met verklaringen over de noodzaak van hervor-
mingen (Kasper, 1990:18). De Domowina brengt in de maand december van
het gedenkwaardige jaar 1989 meerdere concepten voor nieuwe statuten in
de openbaarheid. Bovendien vormt zij met de Volksversammlung, de Cyrill-
Methodius-Verein, Nowa Doba en anderen op 19 december 1989 de Sorbi-
sche Ronde Tafel (Oschlies, 1990:62). De ‘Ronde Tafel’ zorgt er vervolgens
onder meer voor dat de Sorbische eisen in het proces van de Duitse een-
wording gehoord worden. De, na een langer durend en niet zonder machts-
strijd verlopend proces van personele, organisatorische en ideële herstructu-
rering van de Domowina, is het resultaat van de ‘Sorbische Ronde Tafel’.
De onder de vleugels van de SED opererende centralistische organisatie
wordt met een teruggrijpen op de oorspronkelijke opzet omgevormd tot een
der Sorbische verenigingen overkoepelende organisatie (Marti, 1992:21;
Kasper, 1990:19-22). Ook het ontwerp van een nieuwe Grondwet voor de
DDR wordt ter hand genomen (Weber, 1993:109).  Het buitengewone47

congres van de Domowina van 17 en 18 maart 1990 neemt een resolutie aan
waarin bij de verantwoordelijke DDR-organen wordt aangedrongen op een
uitgebreide minderhedenbescherming in de nieuwe Grondwet.  Het48

eigenlijke doel is het bereiken van een bestuurlijke eenheid voor het
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woongebied van de Sorben, hetzij als deelstaat Lausitz, hetzij onder
Saksisch bestuur (Lemke, 1998:101). Een en ander wordt echter door de
ontwikkelingen die tot het verdwijnen van de DDR zullen leiden, ingehaald.

Alvorens op de laatste door Marti (1992:16) genoemde periode in te gaan:
de ‘Wendezeit’, de periode van 1990 tot heden, worden enkele
concluderende opmerkingen over de tot hier beschreven beleidsontwikkeling
inzake het Sorbisch gemaakt. Daarbij kan zowel gebruik gemaakt worden
van de opvattingen, zoals verwoord in de literatuur, als vanuit het door het
BIC-model aangereikte perspectief.

7.4 Terugblik op de beleidsvorming inzake het Sorbisch tot de een-
wording

Wanneer het beleid inzake het Sorbisch, zoals dat sinds de negentiende
eeuw tot de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld in ogenschouw wordt
genomen, valt het op dat gedurende het grootste deel van dat tijdvak sprake
is van een op assimilatie en germanisering gericht overheidsbeleid. Hoewel
in de tijd een onderscheid naar meer of minder tolerantie tegenover de in het
land aanwezige minderheden gemaakt kan worden, doet dat niets af aan de
algemene notie dat het Sorbisch het voorwerp is van een aanhoudende
Duitse assimilatie. In dat kader is het vanzelfsprekend te noemen dat de
Sorben hun verbondenheid met de verdere Slavische volken, talen en
culturen cultiveren. De opleving van het Sorbische nationale besef in de
loop van de negentiende eeuw is een onderdeel van de dan plaatsvindende
Slavische Renaissance. Over en weer vinden contacten plaats en worden
relaties gecultiveerd. Ontwikkelingen in andere Slavische culturen hebben
een voorbeeldwerking voor de Sorbische ontwikkelingen. Na de
‘Reichsgründung’ neemt de assimilatiedruk op het Sorbisch echter verder
toe, uiteindelijk culminerend in de tijdens het nationaal- socialistische
regime uitgeoefende repressie. Ook de na het beëindigen van de Eerste
Wereldoorlog door Pruisen gepraktiseerde liberaliteit inzake de ‘fremd-
sprachige Volksteile des Reichs’ mist, anders dan in Noord-Friesland, zijn
vertaling ten behoeve van het Sorbisch.

Na de Tweede Wereldoorlog nemen de Sorben met name in Saksen een
relatief sterke positie in. Die positie heeft alles te maken met de eerdere ach-
terstelling, steun vanuit het Praagse en niet in de laatste plaats de activiteiten
van de als pleitbezorger van de Sorben optredende Domowina, de ‘inner
circle’ van de Sorbische pleitcoalitie, die snel de weg naar het bevoegde
gezag weet te vinden en daar zijn eisen met betrekking tot de steun voor het
Sorbisch op de landelijke centrale tafel legt. Het realiseren van lang
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Elle (1995a:22) maakt duidelijk dat de volledige ideologische en politieke ondergeschiktheid49

van de Domowina aan de SED betekent dat iedere te nemen stap uiteindelijk in Berlijn be-
sloten werd. Het postulaat dat de nationaliteitenpolitiek ondergeschikt is aan de socialistische
opbouw, houdt ook in dat de Domowina zich met allerlei aspecten van de opbouw van het
socialisme moet bezighouden, lopend van de maïsteelt tot en met de invoering van micro
electronica in de Lausitzer bedrijven. Sorbische existentiële problemen zoals de uitwerking
van de bruinkoolwinning op het Sorbisch mogen echter niet aan de orde worden gesteld. Het
voorgaande wil niet zeggen dat de Domowina of Sorbische ambtenaren zich niet voor het
Sorbisch inzetten of dat alles als zoete koek geslikt werd. Meer dan eens kwam het tot
conflicten tussen de Domowina en de SED.
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gekoesterde wensen als de invoering van Sorbisch onderwijs en de
oprichting van een opleidingsinstituut voor Sorbische leerkrachten, kan
gekwalificeerd worden als een adequaat gebruikmaken van de zich op dat
moment aandienende dynamische systeemkenmerken. Die kenmerken
zorgen voor een, tijdelijk toegenomen sensibiliteit van het centrale gezag
voor de situatie van een van de meerderheid der bevolking afwijkende
taalgroep. De Sorben, in casu de Domowina, weten op het goede moment
gebruik te maken van wat Kingdon (1984:174) de opening van een ‘policy
window’ heeft genoemd. Dat de Domowina een professionele actor is in de
zin van een door betaalde medewerkers ondersteunde en alleen op het
bevorderen van het Sorbisch gerichte organisatie, verklaart mede de
alertheid van de initiatiefnemer.

In het tijdvak van de DDR is sprake van de realisatie van zowel meerdere
Sorbische voorzieningen en inrichtingen, als regelgeving ten aanzien van het
Sorbisch in het onderwijs en het officiële en rechtsverkeer. Het beleid staat
in dienst van de socialistische belangen van de eenheidsstaat die Duitse
Democratische Republiek heet. “Die Entwicklung und Verbreitung der
sorbischen Kultur ist ein fester Bestandteil der sozialistischen
Nationalkultur der DDR” heet het in de terminologie van die periode.49

Daarmee maakt het door de DDR gevoerde beleid deel uit van de
marxistisch-leninistische ideologie, zoals die ook in de Sovjet-Unie haar
uitwerking kent in een beleid ten aanzien van de vele in dat land gesproken
talen. Het Slavische karakter van de Sorbische taalgroep is daarbij geen
negatief element in een land dat deel uitmaakt van de Sovjetrussische
invloedssfeer. Vanuit het Sorbisch perspectief kan het door de DDR in
dezen gevoerde beleid, in navolging van de literatuur, dan ook in het
algemeen positief ingeschat worden.

Zo oordeelt Pastor (1997:43) in het algemeen positief over het door de
DDR gevoerde onderwijs- en cultuurbeleid inzake het Sorbisch. Zijn
waardering is gebaseerd op het door de overheid mogelijk maken van
Sorbische voorzieningen als het Institut für Sorabistik aan de Universiteit
Leipzig, de productie van Sorbische leerboeken door de
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In de DDR-tijd werden geen taalsociologische onderzoeken toegestaan, zodat de feitelijke50

Sorbische stand van zaken niet in kaart gebracht werd (Elle, 1992:1; Marti, 1990:71).
De (financiële) vertroeteling geldt in vergelijking met sommige andere taalminderheden ook51

na de Duitse eenwording. Van der Plank (1994:8) schrijft bijvoorbeeld over: “Jild foar
minderheid Sorben, folle net genôch.” In vergelijking met de Friezen: Noord-, Sater- en
Westerlauwerse Friezen, is de overheidssteun voor de Sorbische taal en cultuur ook opmer-
kelijk te noemen. Hemminga (1998:42) berekent dat het Sorbisch met een bedrag van 1842
Mark per iedere Sorbischtalige wordt gesubsidieerd. Voor het Westerlauwerse Fries gaat het
om een bedrag van 33 gulden, voor het Noordfries om een bedrag van 97 Mark en het
Saterfries moet zich zonder enige financiële steun van overheidszijde zien te redden.
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Domowina-uitgeverij en uiteraard het mogelijk maken van Sorbischtalige
scholen. Het cultuurbeleid van de DDR “ist ohne Einschränkungen als
großzügig zu bewerten” (Pastor, 1997:43).

Kasper (1990:17) stelt nog voor het verdwijnen van de DDR vast: “Es
steht außer Zweifel: In der DDR hat die Sorbische Kultur einen bisher nicht
erreichten Aufschwung erlebt.” Tegelijk leidt de omvang van de voor het
Sorbisch beschikbare gelden tot de wijdverbreide mening dat de Sorben een
door de staat vertroetelde showminderheid vormen: “die Sorben seien eine
vom Staat verhätschelte Vorzeigeminderheit” (Pastor, 1997:43).

Marti (1992:20) maakt in zijn oordeel over het door de DDR gevoerde be-
leid onderscheid tussen de kwantitatieve en de kwalitatieve resultaten. In het
eerste geval constateert hij een niet keren van het teruglopen van taal, taal-
gebied en volksgroep ten opzichte van het Duits.  Als het om de50

kwalitatieve kant van het door de DDR gevoerde beleid gaat is zijn oordeel
echter positiever: “Die Sprache wurde organisatorisch und insbesondere
schulisch verankert, der Platz der sorbischen Volksgruppe in der
Öffentlichkeit rechtlich abgesichert und ihre Präsenz sichtbar gemacht;
Sprache, Geschichte und Kultur sind besser erforscht und in höherem Maße
zugänglich (insbesondere die sorbische Literatur).” Bovendien denkt Marti
(1992:31) dat de kwantitatieve teruggang van het Sorbisch in hetzelfde
tijdvak in een democratische staat en onder kapitalistische omstandigheden
niet geringer zou zijn geweest. De kwalitatieve omstandigheden zouden
daarentegen wel minder zijn geweest. Marti vraagt zich in dat verband af
welke in omvang vergelijkbare Europese taalminderheid over een gelijke
institutionele infrastructuur, verankering in het onderwijs en rijkdom aan
publicaties in de eigen taal beschikt.51

Elle (1995:60) wijst in dit kader op de erkenning van het Sorbisch, evenals
de in vergelijking met vele West-Europese regionale taalgroepen door de
DDR geboden grotere ontplooiingsmogelijkheden voor met name het
Obersorbisch. Ook hij stelt echter vast dat de assimilatieve druk van het
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“Trotz gesetzlicher Gleichberechtigung und staatlicher Förderung kam es auch unter den52

gesellschaftlichen Bedingungen in der DDR zu weiteren Assimilierung und insgesamt zur
ernsthaften Gefährdung der weiteren nationalen Existenz des sorbischen Volkes,” is de
opvatting van Harald Konzak (1990:105), plaatsvervangend directeur van de Domowina, zoals
verwoord tijdens een op uitnodiging van de voorzitter van de Sleeswijk-Holsteinse Landtag
gehouden conferentie te Kiel, 14 december 1990.
Keller (1995:64-65) schrijft dat het aantal vluchtelingen in 1946 in sommige dorpen slechts53

gering was, in andere daarentegen meer dan 20% betrof. Later zou het grootste deel van de
vluchtelingen verder trekken, een kleiner deel bleef in de Lausitz. Keller wijst erop dat het feit
dat de uit Slavische landen afkomstige vluchtelingen naar Duitsland waren gekomen om daar
tot hun verrassing wederom Slaven aan te treffen, niet zonder problemen bleef. “Die
Umsiedler waren zum teil nicht sehr gut darauf zu sprechen. Es hat auch Reibereien gegeben,
in der Schule usw. Die standen auf dem Standpunkt, das ist Deutschland und hier wird deutsch
gesprochen.” In het Sorbische centrum, de regio rond het klooster Marienstern in Panschwitz,
was de druk van het Sorbisch zo groot, dat de immigranten in het algemeen Sorbisch leerden
en als communicatiemedium gingen gebruiken.
Elle (1992:4) schat de gevolgen van de collectivisatie in de landbouw voor het Sorbisch niet54

alleen negatief in. Hij wijst op de uitbreiding van communicatiemogelijkheden voor het
Sorbisch. Bovendien is de teruggang van het aantal boeren in de DDR veel geringer geweest
dan in de vergelijkbare periode in de BRD. Keller (1995:65) wijst daarentegen juist op de
negatieve gevolgen van de collectivisatie in de landbouw voor het gebruiken van het Sorbisch.
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Duits ondanks de inspanningen van de DDR niet te weerstaan is.  Die druk52

staat, zoals ook het geval in Noord-Friesland is geweest, niet los van het
zich na de Tweede Wereldoorlog in de Lausitz vestigen van vele Duitstalige
vluchtelingen uit de voormalige oostelijke Duitse regio’s (Elle, 1992:3).53

Norberg (1994:154) wijst tenslotte op de voor het Sorbisch negatieve ge-
volgen van de collectivisatie van de landbouw, de invloed van de Duitstalige
media en de ten behoeve van de energievoorziening plaatsvindende delving
van de bruinkool.54

In navolging van Sabatier (1993:30) is in hoofdstuk 2 het overheidsbeleid
als een ‘stelsel van opvattingen’ gekwalificeerd. In de hiervoor beschreven
perioden neemt het DDR-tijdvak in die zin geen bijzondere plaats in, dat er
blijvend van een onveranderlijke beleidskern in het stelsel van opvattingen
inzake het Sorbisch sprake is. Deze kern ziet het Sorbisch niet als een onver-
vangbare waarde binnen de Duitse cultuur, maar eerder als een
onvermijdelijk gegeven dat afhankelijk van de omstandigheden
beleidsaandacht krijgt. Dat het Sorbisch door de assimilatieve druk van het
Duits in de loop van de decennia wel is teruggelopen, maar in 1990 nog
altijd niet verdwenen is, dient aan drie omstandigheden te worden
toegeschreven. In de eerste plaats is dat de wil en de inzet van de Sorben
zelf om hun eigen taal en cultuur te behouden. In andere woorden kan
opgemerkt worden dat de Sorben, althans een deel daarvan, hun kernwaarde
hebben behouden, namelijk de wil om het Sorbisch te behouden. In de
tweede plaats is, niet in de laatste plaats tijdens het DDR- bewind, een
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infrastructuur tot stand gebracht die een verder opgaan van het Sorbisch in
het Duitse cultuursysteem op zijn minst heeft vertraagd. In de derde plaats
heeft het Sorbisch tegenover de assimilatieve druk en repressie, over een
sterke bondgenoot in de vorm van de kerk kunnen beschikken. Het Sorbisch
heeft in de kerk, die voor de Sorben lang in het middelpunt van het leven
heeft gestaan, altijd een grote rol gespeeld. Voor de protestantse Sorben is
dat niet meer het geval, maar voor de Rooms-Katholieke kerk is de situatie
grotendeels nog onveranderd. Taal en godsdienst hebben elkaar, vooral in
het geval van de Rooms-Katholieke kerk en in de Oberlausitz, versterkt
(Marti, 1992:15).

Dat de secundaire aspecten van een beleid c.q. stelsel van opvattingen heel
wat flexibeler zijn dan de kern, blijkt uit de variatie in het in de loop van de
tijd gevoerde beleid dat naast het realiseren van regelingen met betrekking
tot het Sorbisch onderwijs, het uitgeven van boeken of het oprichten van
diverse organisaties, ook verbod en negatie mogelijk maakt.

De pleitcoalitiebenadering heeft per definitie oog voor het bestaan en de
werking van meerdere, elkaar in de loop van een beleidsvormingsproces af-
wisselende, actoren. Daarvan is in het geval van het Sorbisch, zoals hierna
ook nog zal blijken, amper sprake. Sinds 1912 treedt de Domowina als
pleitbezorger voor de Sorben op. Zij doet dat als monopolist die erin slaagt
om, al beleidsgericht lerend, van de zich voordoende omstandigheden
passend gebruik te maken. In die zin kan het tijdvak van de DDR ook
worden gekwalificeerd. In de DDR-episode nam de Domowina, al of niet
daartoe gedwongen, de waardenvoorstellingen van de staat over en wist op
die manier de interactie tussen Sorben en de staat te continueren en daarmee
het nodige voor het Sorbisch te bereiken. Van brede, in de tijd veranderende
en gedurende lange tijd met elkaar interacterende pleitcoalities is in de DDR
geen sprake. De rigide beleidsvorming met behulp van het monopolistische
instrument van de eenheidspartij, zorgt ervoor dat een op de werking van
een democratisch rechtssysteem gebaseerd paradigma feitelijk niet
toepasbaar is.

Het niveau van de onder het DDR-bewind bereikte voorzieningen en
regelgeving vormt na de eenwording de onafhankelijke variabele voor het
vervolgens te ontwikkelen beleid. Dat beleid vindt overigens niet alleen zijn
grondslag in de aanwezige voorzieningen en regelgeving, maar ook in de
bredere context van het door de Duitse Bondsrepubliek gevoerde beleid ten
aanzien van minderheden in het algemeen en de Duitstalige minderheden in
het buitenland in het bijzonder. Met de eenwording verliest de
marxistisch-leninistische ideologie haar invloed op het te ontwikkelen
overheidsbeleid inzake het Sorbisch. De eenwording impliceert vervolgens
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Ziesch (1996:27) merkt op: “das Zustandekommen der Protokollnotiz im Einigungsvertrag55

war neben der Aktivitäten sorbischer Abgeordneter in der ehemaligen Volkskammer der DDR
im Jahre 1990 ein Verdienst insbesondere der Domowina-Vertreter.” Jan Malink nam als
vertegenwoordiger van de Domowina vanaf 3 januari 1990 aan de onderhandelingen aan de
centrale ronde tafel deel (Lemke, 1998:101).
Het ‘Einigungsvertrag’ behoort tot het geldende federale recht, waarvan de bepalingen die de56

competentie van de deelstaten raken, niet afzonderlijk in het recht van die deelstaten behoeven
te worden opgenomen.
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de toepassing van de als kapitalistisch en pluralistisch te kenmerken
ideologie, zoals die zich tot dan in het Westen heeft ontwikkeld.

7.5 De overheid en het Sorbisch na de eenwording

7.5.1 De eenwording

Voor zover het om de Sorbische taalgroep gaat is de overeenkomst tussen de
eerste jaren na de Duitse capitulatie in 1945 en die van de grote politieke en
maatschappelijke veranderingen eind jaren tachtig opvallend, wanneer
zowel wordt gekeken naar het elan waarmee de Sorben de veranderingen
tegemoet weten te treden, als gebruik weten te maken van zich aandienende
nieuwe mogelijkheden. In Saksen zorgt een en ander in 1948 onder meer
voor het tot stand komen van het ‘Gesetz zur Wahrung der Rechte der
sorbischen Bevölkerung’. In 1989/1990 blijkt het plan voor een ongedeelde
bestuurlijke organisatie voor de gehele Lausitz weliswaar illusoir, maar de
Sorbische taalgroep slaagt er wel in om het bestaande niveau van
voorzieningen en regelgeving in de nieuwe omstandigheden te
continueren.  Daartoe is het essentieel om de Sorbische belangen in het55

‘Einigungsvertrag’, dat de juridische grondslag voor de eenwording biedt, te
integreren.  Dat een en ander wordt gerealiseerd lijkt overigens niet alleen56

aan het Sorbisch elan te kunnen worden toegeschreven, maar is ook
onlosmakelijk verbonden met de sinds 1975 gerealiseerde internationale
voortgang inzake de bescherming van minderheden in het kader van de
Conferentie (later: Organisatie) voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (Bloed, 1990:12). Bovendien staat een en ander, eender aan de
houding van de Bonner politiek in de kwestie van de Deenstalige
minderheid in Sleeswijk-Holstein in de jaren vijftig, niet los van het verder
door de Bondsrepubliek Duitsland gevoerde beleid inzake minderheden, niet
in de laatste plaats inzake de Duitstalige minderheden buiten de
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De Duitse Bondsregering formuleert in haar beleid onder meer: “Die Bundesregierung wird57

ihre Bemühungen um freie kulturelle sprachliche Entfaltungsmöglichkeiten deutscher
Bevölkerungsgruppen in anderen Staaten fortsetzen. Unterricht in deutsch als Muttersprache
und deutschsprachige Medien sollen deshalb verstärkt gefördert werden” (Born/Dickgießer,
1989:5). In 1987 sloot de Bondsrepubliek met Hongarije een eerste bilaterale overeenkomst
inzake de steun aan de Duitstalige minderheid in dat land. Die overeenkomst zou, na het in
het kader van de CSVE-Conferentie in 1990 in Kopenhagen overeengekomen document over
de menselijke dimensie, worden gevolgd door bilaterale overeenkomsten betreffende de steun
aan Duitse minderheden met Kazakstan, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije en Tsjechië.
Het aantal ‘Deutschstämmige’ in Midden- en Oost-Europa wordt op drie miljoen personen
geschat (Auswärtiges Amt, 1997:16).
Zie voor het ‘Memorandum des sorbischen Volkes’: Nordfriesland, 1990, 91, 25.58

Artikel 35 van het ‘Eenwordingsverdrag’ wijst op de relevantie van kunst en cultuur als59

grondslag voor het behoud van de Duitse natie. Artikel 35 zegt verder: “Die kulturelle
Substanz in dem in Artikel 3 genannten Gebiet darf keinen Schaden nehmen. Die Erfüllung
der kulturellen Aufgaben einschließlich ihrer Finanzierung ist zu sichern, wobei Schutz und
Förderung von Kultur und Kunst den neuen Ländern und Kommunen entsprechend der
Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes obliegen (...) Der Kulturfondes wird zur
Förderung von Kultur, Kunst und Künstlern übergangsweise bis zum 31. Dezember 1994 in
dem in Artikel 3 genannten Gebiet weitergeführt. Eine Mitfinanzierung durch den Bund im
Rahmen der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes wird nicht ausgeschlossen. Über eine
Nachfolgeeinrichtung ist im Rahmen der Verhandlungen über den Beitritt der Länder der in
Art. 1 Abs. 1 genannten Länder zur Kulturstiftung der Länder zu verhandeln. Zum Ausgleich
der Auswirkungen der Teilung Deutschlands kann der Bund übergangsweise zur Förderung
der kulturellen Infrastruktur einzelne kulturelle Maßnahmen und Einrichtungen in dem in Art.
3 genannten Gebiet mitfinanzieren.”
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Bondsrepubliek (Lemke, 1998:16; Höffken, 1994:229).  Verder hebben de57

door het DDR- recht aangereikte regelingen een rol gespeeld (Lemke,
1998:101-102; Kasper, 1995:41).

Voor wat het aanreiken van DDR-regelingen betreft, richten de Sorbischer
Runde Tisch en de Domowina zich met respectievelijk de ‘Stellungnahme
des sorbischen Volkes zur Vereinigung Deutschlands’ en het ‘Memorandum
des sorbischen Volkes zu den Volksgruppenrechten in einem erneuerten
deutschen Grundgesetz’ tot de in het openbaar werkende de nieuwe
grondwet voorbereidende ‘Gemeinsamen Verfassungskommission’.  Die58

openbaarheid maakt het mogelijk dat de verschillende taalgroepen in
Duitsland hun inbreng ten behoeve van de commissie op elkaar afstemmen.
Het resultaat valt overigens tegen (Lemke, 1998:394-395; Kasper,
1995:44-45). Zoals hiervoor in hoofdstuk 3.5.3 reeds is aangegeven, haalt
het voorgestelde artikel 20b niet de eindstreep.

Het niet opnemen van een minderhedenartikel in de nieuwe Duitse Grond-
wet, maakt het vermelden van de Sorbische belangen in het ‘Einigungs-
vertrag’ nog relevanter. De Sorbische belangen worden vermeld in de
‘Protokollnotiz’ nummer 14 bij artikel 35 van het eenwordingsverdrag en in
Bijlage I, hoofdstuk 3.  Voor de redactie van de ‘Protokollnotiz’ dienden de59
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In die zin is de opmerking van Blumenwitz (1992:112) als zou de bepaling in de DDR-60

Grondwet van 1968: “Die Ausübung dieses Rechts wird vom Staat gefördert” verdergaan dan
de regeling in het Eenwordingsverdrag, onjuist.
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hiervoor genoemde Bonn-Kopenhagener Erklärungen uit het jaar 1955 mede
tot richtsnoer (Lemke, 1998:31).

Notitie nummer 14 zegt:

“1. Das Bekenntnis zum sorbischen Volkstum und zur sorbischen Kultur
ist 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 Län-
der bleibt unberührt.”

Het eerste lid van notitie 13 verloopt parallel aan artikel 4 van de Duitse
Grondwet dat het grondrecht op geloofsvrijheid formuleert. Het tweede lid
hanteert het werkwoord ‘gewährleisten’ ofwel garanderen, hetgeen voor de
financiering van de met het behoud en de bevordering van de Sorbische taal
en cultuur samenhangende maatregelen niet zonder belang is.
‘Gewährleisten’ behelst een actieve notie, het impliceert een duidelijke
uitgangspositie, die ontbreekt wanneer het om het veel diffusere ‘Fördern’
gaat.  Die uitgangspositie is te vinden in de voorzieningen en regelgeving60

zoals die tijdens het bestaan van de DDR voor het Sorbisch zijn ontwikkeld.
De Sorbische voorzieningen raken reeds snel na de eenwording op 3

oktober 1990 in financiële en organisatorische problemen. Het wegvallen
van de staat, waar de voor het Sorbisch ontwikkelde infrastructuur een
integraal deel van uitmaakte, betekent dat er op korte termijn nieuwe
structuren en financiële toezeggingen dienen te komen, wil het bestaande
palet aan voorzieningen gecontinueerd worden. Het nieuwe organisatorische
en financiële kader wordt gevonden in het hierna nog te analyseren
totstandkomen van de op het ‘Eenwordingsverdrag’ gebaseerde Stiftung für
das sorbische Volk.

Het besluit waarbij de Stiftung wordt opgericht, noemt overigens niet het
hiervoor geciteerde vierde lid inzake de competentieverdeling tussen Bond
en deelstaten, dat juist op het gebied van taal en cultuur geen ruimte voor
twijfel openlaat. Het zijn immers, zoals in hoofdstuk 3 is verwoord, de
deelstaten die in de federale opbouw van de Bondsrepubliek in principe
verantwoordelijk zijn voor het voeren van een cultuurbeleid, waartoe ook
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Daarbij kan gedacht worden aan de medefinanciering van de bouw van sommige musea en61

bibliotheken of steun op het terrein van de monumentenzorg. De Duitse minister van Binnen-
landse Zaken (1969-1974) en minister van Buitenlandse Zaken (1974-1992) Hans-Dietrich
Genscher (1997:179) beschrijft in zijn memoires, zijn niet gehonoreerde streven om tot een
Deutsche Nationalstiftung zur Förderung von Kunst und Kultur te komen. Het was de
bedoeling om de nieuwe stichting ook voor de “lebendige Erbe ostdeutscher Kultur” een
‘Heimat’ te laten zijn. Volgens Genscher (1997:181) “sollte das Wirtschaftswunderland, die
Bundesrepublik Deutschland, seiner Verantwortung als Kulturstaat gerecht werden.”
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het behoud en de ontwikkeling van de Sorbische cultuur gerekend moet
worden. Het gaat om een principe waarop een zekere amendering mogelijk
is, namelijk in die gevallen waarbij het om aangelegenheden gaat die naar
hun aard tot de verantwoordelijkheid van de federale overheid behoren.
Daarbij gaat het om zaken die een ondubbelzinnig boven regionaal karakter
hebben, zodat steun door individuele deelstaten niet werkt (Pastor,
1997:146-147).  In het geval van het Sorbisch reiken de voor steun van61

federale zijde aangevoerde argumenten, zo is Pastor (1997:155) van mening,
echter onvoldoende ver om een substantiële bijdrage van Bonn voor het
Sorbisch te rechtvaardigen. De voor de eerste vijf jaar overeengekomen
financiering van de Stiftung, waarbij de federale overheid de helft van de
middelen fourneert en de andere helft voor twee derde door Saksen en één
derde door Brandenburg beschikbaar wordt gesteld, kan dan ook alleen
verenigbaar met de bestaande regelgeving geacht worden in de zin van
overgangsmaatregel. Dat betekent dat wanneer het ‘Eenwordingsverdrag’
over de plicht van de staat tot het behoud en de ontwikkeling van de
Sorbische cultuur spreekt, de staat alleen in de zin van de betrokken
deelstaten moet worden begrepen (Pastor, 1997:85).

7.5.2 Brandenburg en het Sorbisch

7.5.2.1 De regelgeving inzake het Sorbisch

De nieuwe deelstaat Brandenburg heeft in zijn Grondwet van 22 april 1992
in artikel 25 de rechten van de Sorben (Wenden) vastgelegd:

1) “Das Recht des sorbischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner

nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird ge-

währleistet. 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 Landesgrenzen übergreifenden

kulturellen Autonomie der Sorben hin.
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Daarnaast kent de Brandenburgse Grondwet in de artikelen 12 en 21 anti-discriminatie-62

bepalingen, waarbij art. 12 het begrip nationaliteit als een verboden kenmerk kwalificeert. In
de DDR-wetgeving is eerder sprake van “Bürger der DDR sorbischer Nationalität” (Pastor,
1997:96).
De vraag of artikel 25 een individueel recht vertegenwoordigt, kan negatief worden be-63

antwoord. In feite gaat het om een collectief recht dat alleen door een daartoe gelegitimeerde
vertegenwoordiging van het betreffende volk opgeëist kan worden. Wanneer in het geval van
de door de Domowina (die volgens Duits recht als vereniging niet de Sorben kan vertegen-
woordigen, maar alleen als vertegenwoordiger van zijn ca. 6000 leden kan optreden), en de
Sorbenrat (die alle Sorben in de deelstaat Brandenburg representeert) ingebrachte bezwaren
tegen de in Horno geplande bruinkooldelving, beide klagers niet ontvankelijk verklaard
worden, kan het betreffende grondrecht, voor zover het gaat om het behoud van het grond-
gebied van de Sorben, als inhoudsloos aangemerkt worden (Pastor, 1997:100-101).
Zie hoofdstuk 6, noot 10.64
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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

Beschriftung einzubeziehen. Die sorbische Fahne hat die Farben Blau, Rot,

Weiß.

5) Die Ausgestaltung der Rechte der Sorben regelt ein Gesetz. Dies hat sicher-

zustellen, daß in Angelegenheiten der Sorben, insbesondere bei der Gesetz-

gebung, sorbische Vertreter mitwirken.”62

Artikel 25 van de Brandenburgse Grondwet gaat in zijn redactie in grote
lijnen terug op het ontwerp van een parlementaire werkgroep van de
‘Bezirkstages’ van Dresden uit 1990 en is zonder discussie in de nieuwe
Grondwet opgenomen (Pastor, 1997:96-97). Het gebruik van de term
‘gewährleisten’ duidt op een actieve opstelling van de overheid. Anders dan
in de in artikel 5 van de Grondwet van Sleeswijk-Holstein gekozen
benadering, lijkt het in het eerste deel van het eerste lid van artikel 25 van de
Brandenburgse Grondwet niet alleen om een ‘Staatszielbestimmung’ te
gaan, maar ook om een klassiek grondrecht dat gericht is op de bescherming
tegen een verdere inbreuk op de situatie en de positie van het Sorbisch.  Het63

tweede deel van artikel 25 waar geen sprake is van een garanderen, maar
van een bevorderen, heeft daarentegen het karakter van een
‘Staatszielbestimmung’.  Het noemen van het ‘angestammte6 4

Siedlungsgebiet’ houdt in dat de uitoefening van de genoemde rechten
feitelijk worden beperkt tot in dit geval de Niederlausitz (Lemke, 1998:368).

De in het tweede lid aangegeven grensoverschrijdende culturele
autonomie wordt door Pastor (1997:104) misleidend genoemd in samenhang
met het gebruik van het autonomiebegrip in de DDR-rechtspraak. Het gaat
niet om een traditionele invulling van het autonomiebegrip, maar om het
beleidsdoel van de deelstaat om ervoor te zorgen dat de overheidsbesluiten
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De wet spreekt in navolging van de Brandenburgse Grondwet over het ‘angestammten65

Siedlungsgebiet’.
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op het terrein van de Sorbische cultuur, ook door de Sorben zelf worden
genomen. Het betreffende lid zegt daarmee het nodige over de procedure,
maar niet over de structuur van de besluitvorming. Bovendien kan een
deelstaat geen grensoverschrijdende besluiten nemen, zonder de
medewerking van de betrokken andere staten, in dit geval Saksen en/of de
federale regering.

De in het derde lid gebruikte categorie ‘Sorben’ maakt niet duidelijk of het
hier om collectieve dan wel individuele rechten gaat. Pastor (1997:103) gaat
er met verwijzing naar het in het ontwerp voorgestelde ‘Sorbische volk’ en
‘burgers met een Sorbische nationaliteit’ vanuit dat de keuze voor ‘Sorben’
zowel een collectieve als een individuele werking heeft. Die benadering
wordt ondersteund door de in de Sorbenwet in §1 gevolgde redactie die,
zowel het Sorbische volk als iedere tot dat volk behorende staatsburger, het
recht toekent om de eigen etnische, culturele en taal-identiteit tot
uitdrukking te brengen, te behouden en verder te ontwikkelen, vrij van
iedere poging om tegen de eigen wil geassimileerd te worden. Overigens
betreft de inhoud van de in lid drie genoemde rechten in feite een
bevestiging van de sinds 1945 bestaande Sorbische praktijk in het
bestuurlijke en rechtsverkeer en het onderwijs.

In het vierde lid van het artikel wordt de vanuit een oogpunt van gelijk-
berechtiging met de Duitse taal relevante publieke aanwezigheid van het
Sorbisch genoemd. De verdere uitwerking van het betreffende lid is echter
een zaak van nadere wetgeving, zoals het vijfde lid dat aangeeft.

Ruim twee jaar na het in werking treden van de nieuwe Grondwet heeft
Brandenburg uitvoering gegeven aan het gestelde in het vijfde lid van artikel
25. Sindsdien kent de deelstaat het ‘Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der
Sorben (Wenden) im Land Brandenburg’ van 7 juli 1994. Overigens is de
werking van deze Sorbenwet, ondanks de in art. 1 §1, lid 1, gegeven ver-
zekering dat de in het land Brandenburg wonende burgers die tot het Sor-
bische volk behoren een gelijkberechtigd deel van het volk zijn, in feite
vooral beperkt tot het traditionele woongebied van de Sorben.  Dat geldt65

bijvoorbeeld voor het beleid van gemeenten en districten, de maatregelen op
het terrein van het onderwijs, het gebruik van de vlag en de tweetalige
mededelingen op publieke gebouwen en straatnaamborden.

Naast de geografische beperking wordt de werking van de wet eveneens
beperkt door onder meer het ‘Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land
Brandenburg’ die in §23.1 zegt: “Die Amtssprache ist deutsch.” Zou het
Sorbisch in het officiële verkeer een aan het Duits gelijke positie innemen,
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De paragrafen van artikel 1 betreffen het recht op nationale identiteit, het behoren tot het66

Sorbische volk, het woongebied van de Sorben, de Sorbische vlag, de Raad voor Sorbische
aangelegenheden, de gevolmachtigde voor Sorbische aangelegenheden bij de gemeenten,
cultuur, taal, Sorabistiek, onderwijs, tweetalige opschriften in het woongebied, de media, de
grensoverschrijdende samenwerking en het openbaar maken van de wet.
De leden van de Raad “sollen Angehörige des sorbischen (wendischen) Volkes sein”. Gezien67

het gestelde in §2 is dat een ieder die zichzelf als zodanig ziet. Die subjectieve opvatting leent
zich, gezien de (Grond)wettelijke bepalingen niet voor bestrijding of nadere toetsing. Die
regeling maakt het ook mogelijk dat de in Horno wonende Britse staatsburger, Michael
Gromm, als Sorb ontvankelijk is verklaard in de, hierna nog aan de orde komende, door hem
tegen het land Brandenburg aangespannen procedure inzake de plannen tot het ten behoeve
van de bruinkoolwinning afgraven van zijn woonplaats (Sächsische Zeitung, 23 april 1999).
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dan is het nodig om het Sorbisch als taal in het officiële verkeer te erkennen
en het Sorbisch, voor zover gebruikt, aan het Duits gelijk te stellen (Pastor,
1997: 174).

De Sorbenwet kent drie artikelen, waarbij artikel 1 naast de preambule
veertien paragrafen omvat. Artikel 2 betreft een wijziging van de kieswet en
artikel 3 gaat over het in werking treden van de wet .  In overeenstemming66

met het in de Grondwet gestelde over de medewerking van Sorbische ver-
tegenwoordigers bij Sorbische aangelegenheden en in het bijzonder de wet-
geving, regelt de wet in art. 1 §5 de instelling van een uit vijf leden
bestaande Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten. De Raad
adviseert de Landtag en heeft daarbij de opdracht om bij onderwerpen,
waarbij de rechten van de Sorben in het geding zijn, de belangen van de
Sorben te behartigen. De leden van de Raad worden door de ‘Landtag’ van
Brandenburg gekozen op voordracht van Sorbische organisaties.  Het67

instellen van de ‘Raad voor Sorbische Aangelegenheden’ staat niet los van
een ontbrekende Sorbische politieke vertegenwoordiging. Hoewel de
Domowina tijdens de herstructurering in 1990 besloot voor de
verenigingsstatus te kiezen, en zich niet als Sorbische politieke partij te
vestigen, verhinderde die keuze haar niet om in 1990 aan de eerste in
Brandenburg gehouden vrije Landtagsverkiezingen deel te nemen. De
verkiezingen leverden echter geen zetel in de Potsdammer Landtag op en
sindsdien heeft de Domowina niet opnieuw getracht om een vertegenwoordi-
ging in het parlement van respectievelijk Brandenburg of Saksen te
realiseren (Ziesch, 1996:27-29).
 Een tweede, door de Sorben naar Sleeswijk-Holsteins voorbeeld nage-
streefde institutionele voorziening, namelijk het ambt van ‘Beauftragte des
Ministerpräsidenten für Sorbenangelegenheiten’ maakt de wet niet mogelijk
(Pastor, 1997:106). In het geval van de in het Sorbische woongebied
aanwezige Landdistricten, gemeenten en gemeentelijke organisaties
verplicht de wet in art. 1 §6 tot het aanstellen van een functionaris voor
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De wet spreekt in §6 over een ‘Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben (Wenden)’.68

De functie van gevolmachtigde voor Sorbische aangelegenheden wordt overigens in veel69

gevallen onbetaald of als nevenfunctie uitgeoefend. Uitzonderingen op die regel zijn de stad
Cottbus en de Landkreis Spree-Neiße, waar professionele gevolmachtigden voor het Sorbisch
werkzaam zijn.
De Sorbenwet spreekt in dit verband van “Gemeinden, in denen eine kontinuierliche70

sprachliche und kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar ist.” De gebruikte redactie
geeft niet alleen ruimte voor een subjectieve beoordeling, maar maakt ook duidelijk dat geen
rekening behoeft te worden gehouden met het in oorsprong veel grotere woongebied van de
Sorben. Voor de negende eeuw na Christus bewoonden Slavische stammen gebieden westelijk
van de Lausitz tot voorbij de Saale en de Elbe, zuidelijk tot voorbij de Main en Regnitz en
noordelijk tot de Oostzee en het eiland Rügen, zoals toponiemen nog steeds aantonen. Na de
negende eeuw gingen deze Slavische stammen in de Duitse bevolking op (Marti, 1992:13).
De wet hanteert de term ‘angemessen’.71
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Sorbische aangelegenheden, maar noemt daarnaast als alternatief het nemen
van andere passende maatregels ter behartiging van de Sorbische belangen.68

De gevolgde redactie en het op het landelijk niveau ontbrekende evenbeeld,
betekent dat de betreffende lagere overheden niet voor een permanente
voorziening in de vorm van een speciale functionaris behoeven te kiezen,
maar zich in hun besluitvorming door financiële overwegingen kunnen laten
leiden. Het kiezen van de goedkoopste oplossing ligt dan voor de hand.69

Die mogelijkheid wordt nog vergroot doordat de Sorben in de
gemeenteraden van het eigen woongebied in de Niederlausitz een
minderheid vormen.

Paragraaf 3 van artikel 1 gaat in op het woongebied van de Sorben, een
onderwerp dat in de voorbereiding van de Sorbenwet veel discussie opriep
(Pastor, 1997:109). De wet rekent die gemeenten tot het historische woon-
gebied van de Sorben, waarin aantoonbaar sprake is van een tot op de dag
van vandaag doorgaande culturele- en taaltraditie.  Daarmee wordt de70

beantwoording van de vraag of er wel of niet sprake is van Sorbisch gebied
en daarmee de vraag of de Sorbenwet wel of niet van toepassing is, in
handen gelegd van de betreffende gemeenteraden of, zoals hiervoor is
aangegeven, het inzicht van de meerderheid van die gemeenteraden.
Bovendien spelen financiële overwegingen een belangrijke rol, omdat de
gevolgen van een toepassing van de wet ten laste van de betreffende
gemeente komen (Pastor, 1997:110).

Op cultureel terrein zegt de wet in §7 dat het Land Brandenburg de Sor-
bische cultuur beschermt en bevordert, terwijl de in het Sorbische deel van
het land werkzame ‘Landkreise’ en gemeenten de Sorbische cultuur passend
in hun werk op het betreffende terrein betrekken.  Zij bevorderen Sorbische71

kunst, zeden en gebruiken. Het gaat hier echter opnieuw om een
‘Zielbestimmung’, waar individuele subsidievragers geen rechten aan
kunnen ontlenen. Voor wat in het geval van het Sorbisch relevante
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Het ‘Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg’ van 12 april 1996 zegt over de scholen72

in het Sorbische gebied:
“Schülerinnen und Schüler im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) haben das Recht, die
sorbische (wendische) Sprache zu erlernen und in festzulegenden Fächern und
Jahrgangsstufen in sorbischer (wendischer) Sprache unterrichtet zu werden. In den Schulen
im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) sind die Geschichte und Kultur der Sorben (Wenden)
in die Bildungsarbeit einzubeziehen und in der Schule als Ort offener kultureller Tätigkeit
nach näherer Maßgabe von §7 Abs. 6 zu vermitteln. Das für Schule zuständige Mitglied der
Landesregierung wird ermächtigt, das Nähere zu den Sätzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung
zu regeln, insbesondere zu der Gestaltung des Unterrichts in den Fächern und
Jahrgangsstufen und zu den Bedingungen, unter denen die personellen, sächlichen und
schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind oder erfüllt werden können, sowie zum
Status des Unterrichts in sorbischer (wendischer) Sprache als Regionalsprache.”
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grensoverschrijdende activiteiten betreft, formuleert de wet in §13 dat het
land Brandenburg de culturele uitwisseling tussen de Sorben in de Nieder-
en Oberlausitz bevordert. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het land
Saksen.

In het in §10 geregelde onderwijs worden ‘bevorderingsclausules’
gebruikt: het land Brandenburg bevordert de opleiding en bijscholing van
leraren in de Sorbische taal, met behulp van de volwasseneneducatie dient
de Sorbische taal en cultuur bevorderd te worden en Sorbische scholen en
kinderdagverblijven zullen in het Sorbische woongebied met name
bevorderd en ondersteund worden, voor zover deze inrichtingen de zorg
voor en de bevordering en overdracht van de Sorbische taal en cultuur met
voorrang op zich nemen en daarmee blijvend tweetalig zijn.

De toepassing van het recht van jeugd in het Sorbische woongebied om
Sorbisch onderwezen te worden, wordt in §10, evenals in Saksen,
afhankelijk gesteld van de daartoe door de ouders geuite wens. Die
benadering is gelijk aan de formulering zoals die in het eerste
‘Schulreformgesetz’ van 28 mei 1991 wordt gebruikt (Pastor,
1997:280-282). Daarmee beperkt Brandenburg de garantie op Sorbisch
onderwijs in principe tot het onderwijs van het Sorbisch als vreemde taal.72

De wet noemt, in overeenstemming met de actuele situatie van het Sorbisch
in de Niederlausitz, het Sorbisch niet als omgangstaal voor de leerlingen die
het Sorbisch beheersen of als object van moedertaalonderwijs. Het aantal
kinderen dat het Sorbisch als moedertaal beheerst is, anders dan in de
Oberlausitz, ondertussen dermate klein geworden, dat het Sorbisch in de
school alleen als vreemde taal nog een plaats kan hebben. Nieuw in de
Sorbenwet is het uitbreiden van de tot dan tot de scholen beperkte aandacht
voor de Sorbische geschiedenis en cultuur tot de kinderdagverblijven.

Met betrekking tot de media herhaalt de Sorbenwet de passage in het
‘Gesetz über den “Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg”’, van 6 november
1991, dat de programma’s van de publieke media passend aandacht dienen
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In de actualiteit verzorgt Studio Cottbus van de Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg van73

maandag tot en met vrijdag een Niedersorbische radiouitzending van een uur. Zondags is er
een programma van anderhalf uur. In het Niedersorbisch wordt eens per maand een halfuur
televisie uitgezonden (Bericht, 1997:47).
In het geval van de plaatsnaamborden is anders dan bij wegwijzers, richtingsborden en74

straatnaamborden de plaats van de taal en het formaat van de belettering voorgeschreven. Het
Duits staat boven het Sorbisch, waarbij de letters minimaal 105 mm zijn, terwijl de Sorbisch
belettering 35 mm, en in een aantal gevallen 55 mm, kleiner dan de Duitstalige variant mag
zijn (Pastor, 1997:176).
Met betrekking tot het gebruik van verkeersborden heeft de federale regering haar bevoegd-75

heid tot wetgeving gerealiseerd in de ‘Straßenverkehrsgesetz’. Deze voorziet niet in het
gebruik van tweetalige verkeersborden. Dat de Lausitz, anders dan voor kort Noord-Friesland,
toch tweetalige verkeers- en plaatsnaamborden kent, vindt zijn oorzaak in de reeds voor het
opgaan van de DDR in de Bondsrepubliek bestaande situatie, waarvan de voortzetting
vervolgens gegarandeerd is in het ‘Eenwordingsverdrag’.
Hoewel van Noordfriese zijde lang gepleit is voor het toestaan van tweetalige verkeersborden
en met name plaatsnaamborden, heeft ‘Bonn’ dat niet toegestaan met het onder meer wijzen
op de mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid. De gemeente Risum-Lindholm in
Noord-Friesland heeft de discussie over deze zaak aangezwengeld door in 1996 een tweetalig
plaatsnaambord (weliswaar op particulier terrein) te plaatsen (zie: Nordfriesland, 119, 1997).
Het jaar daarop wordt in oktober het eerste officiële tweetalige plaatsnaambord geplaatst door
de gemeente Kampen op Sylt. De gemeente is daartoe formeel in staat, nadat de Kieler
minister van Verkeer bij besluit van 20 augustus 1997 het plaatsen van tweetalige
plaatsnaamborden toestaat door gebruik te maken van de hem door de wet geboden uit-
zonderingsmogelijkheden (Petersen, Rinio, Århammar, 1997:13-15).
Endruweit (1994:27-28) maakt onder meer een onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare76

minderheden, waarbij de eerste een potentieel moeilijker maatschappelijke positie innemen
dan de laatste. Die notie gaat er echter aan voorbij dat onzichtbaarheid ook het gevaar inhoudt
dat de door de betrokken minderheid ervaren problematiek of gestelde eisen niet door de
meerderheid worden (h)erkend.
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te schenken aan de Sorbische cultuur en taal (Pastor, 1997:290).73

Bovendien streeft het land Brandenburg ernaar dat ook in de private media
aandacht wordt geschonken aan de Sorbische taal en cultuur.

De tweetaligheid in de Niederlausitz komt naast de aanwezigheid in de
media ook naar voren op de in die regio aanwezige verkeersborden,
straatnaamaanduidingen en de op publieke gebouwen gebruikte
aanduidingen.  Bovendien zegt de Sorbenwet in art. 1 §11.2 dat het land er74

naar streeft om ook andere dan publieke gebouwen met betekenis voor de
openbaarheid, het Sorbisch in hun opschriften te laten gebruiken.  Een75

dergelijk streven past bij de voor iedere minderheid bestaande noodzaak om
zich publiekelijk te manifesteren, daarzonder dreigt nu eenmaal de status
van best bewaard geheim.76

De werking van de Sorbenwet kent, zo blijkt, haar beperkingen. Dat heeft
zowel te maken met de gedeeltelijke vrijblijvendheid waar de wet van
getuigt, als met het ontbreken van een uitwerking in financiële zin. De
instelling van een geïnstitutionaliseerde Sorbische vertegenwoordiging bij
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Mededeling Harald Konzack, voorzitter van de Rat für Sorbische/wendische Angelegenheiten77

beim Landtag Brandenburg, aan de schrijver d.d. 22 september 1997.
De Brandenburgse ‘Landeswahlverordnung’ van 11 mei 1994 regelt verder in §46 dat de78

aankondiging van de verkiezingen alsmede het aangeven van de stemlokalen in het Sorbische
woongebied ook in het Sorbisch plaatsvindt.
Tussen 1919 en 1933 bestond de Lausitzer Volkspartei, later de Wendische Volkspartei, die79

als Sorbische partij gezien kan worden (Pastor, 1997:122). De partij slaagde er echter niet in
om een vertegenwoordiging op landsniveau te realiseren (Elle, 1994a:27). In een aantal
Sorbische gemeenten bestaan Sorbische kiesverenigingen die in ca. veertig gemeenten en de
Districtsraad van Kamenz zijn vertegenwoordigd (Elle, 1996:16).
‘Heimatkreis’ is een begrip dat afwijkt van het eveneens gebruikte ‘angestammten80

Siedlungsgebiet’ en in zijn toepassing de nodige problemen oproept (Pastor, 1997:162-163).
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het Brandenburgse parlement lijkt in de Niederlausitz positief ingeschat te
worden, vooral omdat daarmee een doorgaande en eerder ontbrekende
stroom van voor de Sorbische taal en cultuur relevante beleidsmatige
informatie op gang gekomen is.  Volgens de ‘3. Geschäftsordnung des77

Landtages Brandenburg’ van 30 juni 1994 heeft de ‘Raad voor Sorbische
aangelegenheden’ ten doel mee te werken aan de besluiten die de
bescherming, het behoud en de zorg van de nationale identiteit en het
woongebied van de Sorben betreffen. Daartoe krijgen de leden van de Raad
alle ‘Beratungsmaterialien’ en nemen de leden adviserend deel aan het
commissiewerk. Standpunten van de Raad met betrekking tot
wetsontwerpen, voorstellen of besluiten kunnen op de agenda van de be-
treffende commissies worden geplaatst.

Naast de Sorbenwet dient op deze plaats verder de Brandenburgse kieswet
worden genoemd die de federale Duitse kieswet volgend, geen 5%-clausule
voor Sorbische partijen, politieke verenigingen of lijstafspraken hanteert.78

Van die clausule wordt echter in de actuele politieke constellatie, anders dan
in Sleeswijk-Holstein en voor zover het om het niveau van het
landsparlement gaat, geen gebruik gemaakt.79

Tot slot van de tocht door het Brandenburgse institutionele arrangement
inzake het Sorbisch, wil ik de positie van het Sorbisch als rechtstaal nog
noemen. Het gebruik van de taal in de rechtspraak is geregeld in het
‘Gerichtsverfassungsgesetz’ die in §184 zegt: “Die Gerichtssprache ist
deutsch”. Alleen zegt het ‘Eenwordingsverdrag’ dat het recht van de Sorben
om in de ‘Heimatkreisen’ voor het gerecht Sorbisch te spreken, niet door
§184 aangetast wordt.  Overigens genoten de Sorben in de DDR niet alleen80

het recht om de eigen taal in het rechtsverkeer mondeling te mogen
gebruiken, maar ook het recht om in het Sorbisch geschreven verzoeken in
te dienen, die vervolgens overigens in het Duits behandeld worden (Pastor,
1997:161). Het mondelinge gebruik van het Sorbisch werd en wordt, niet
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Elle (1996:16) wijst op het recht om een Sorbischtalige postadressering te hanteren. In de81

praktijk betekent dat echter meer dan eens vreemde omwegen door Europa. Zo kwam een in
Budyšin geposte brief, bedoeld voor een inwoner van het 25 kilometer verder gelegen Ralbicy,
eerst via Joegoslavië op zijn bestemming aan. Elle gebruikt overigens in dezen zelf de
Duitstalige namen: Bautzen en Ralbitz.
Eintracht Braunkohlenwerke und Brikettfabriken AG en Ilse Bergbau AG.82
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alleen in het rechtsverkeer, beperkt door het feit dat niet alle betrokkenen
het Sorbisch beheersen, waardoor al snel op het Duits wordt overgegaan.81

Voor de toekomst van het Sorbisch in Brandenburg is de hiervoor gerele-
veerde regelgeving van existentieel belang. In welke mate dat echter het
geval zal zijn hangt mede af van de toepassing van de wetgeving. Om daar
nader zicht op te verkrijgen wordt hierna aandacht besteed aan een voor de
toekomst van het Sorbisch essentieel aspect, namelijk het behoud van het
oorspronkelijke woongebied. Het behoud van het autochtone Sorbische
territoir hangt mede af van het tot nu toe gevoerde en nog te voeren
energiebeleid.

7.5.2.2 De bruinkooldelving en het Sorbisch

7.5.2.2.1 De geschiedenis van de bruinkooldelving

Een cruciale toetsing van de formele regelgeving aan de Sorbische praktijk,
kan worden gevonden in het op Sorbisch-culturele gronden gevoerde verzet
tegen het opofferen van Sorbische dorpen aan de bruinkooldelving. Dat
verzet vindt zijn juridische basis in artikel 25.1 van de Brandenburgse
Grondwet, waarin het Sorbische Volk het recht op bescherming en behoud
van alsmede de zorg voor het ‘angestammte Siedlungsgebiet’, wordt
verleend.

Maar alvorens op het geval Horno in te gaan, dient in het kort de geschie-
denis van de Lausitzer bruinkooldelving gereleveerd te worden. Medio
negentiende eeuw vangt in de tot dan agrarische Niederlausitz de
bruinkooldelving aan in een mate die de lokale behoeften ver overstijgt. Na
de stichting van het Keizerrijk in 1871 krijgt de bruinkoolwinning het
karakter van een grootschalige industrie. De twee elkaar beconcurrerende
ondernemingen die tussen eind jaren negentig en de Tweede Wereldoorlog
de dienst in de Lausitzer bruinkooldelving uitmaken, gaan om aan de vraag
te kunnen voldoen, al snel op dagbouw over (Förster, 1996:10-11).  De82

grote vraag naar arbeidskrachten wordt op tweeërlei manier beantwoord. In
de eerste plaats treden Lausitzer dagloners en kleine boeren op grote schaal
in dienst van de bruinkoolindustrie. In de tweede plaats komt, als het
aanwezige arbeidsaanbod niet meer aan de vraag kan voldoen, een stroom
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In 1955 telde Hoyerswerda nog 7.700 inwoners. In 1987 was dat aantal gegroeid tot 70.000.83

Het percentage Sorben bedroeg in 1955 nog 12%. Zou het absolute aantal Sorben gelijk
gebleven zijn, hetgeen een te optimistische inschatting is, dan bedraagt het percentage Sorben
in 1987 amper nog 1% der bevolking (Marti, 1992:27). In het district Cottbus groeide het
aantal inwoners in één decennium, dat tussen 1971 en 1981, met ruim 54.000 inwoners,
voornamelijk afkomstig uit andere DDR-regio’s. Het aantal Sorbischtaligen ging in de Lausitz
in dezelfde periode met 6,3% terug, terwijl de totale bevolking in dezelfde periode meer dan
verdubbelde. Daardoor werd het aandeel Sorbischtaligen van 16,5 tot 13,7% der gehele
bevolking gereduceerd (Elle, 1992:3).
De Domowina was in de jaren vijftig niet bereid om te protesteren tegen de gevolgen van de84

bruinkoolbouw voor het Sorbisch, het energiebeleid van de SED werd daarentegen juist
verdedigd. Al eerder had de Domowina zich het ongenoegen van talloze Sorbische boeren op
de hals gehaald door zich voorstander van de collectivisatie van de landbouw te betonen
(Kunze, 1996:72).
Gromm (1999) vermeldt in zijn bij het Cottbusser Verwaltungsgericht aangespannen85

procedure om de vernietiging van het dorp Horno te voorkomen, dat in de periode tussen 1945
en 1989 in totaal 46 Sorbische dorpen en 27 Sorbische wijken en buurtschappen (Ortsteile)
aan de bruinkooldelving werden opgeofferd. De inwoners van deze dorpen vonden een nieuw
onderkomen in de bij de steden Cottbus, Forst en Hoyerswerda verrezen hoogbouw.
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van nieuwe arbeidskrachten naar de Lausitz op gang. Houden die
ontwikkelingen reeds een bedreiging in voor zowel de maatschappelijke als
de taalkundige structuur van de Lausitz, het DDR-tijdvak laat vervolgens
zien wat een grootschalige en niet met ecologische, culturele of sociale
structuren rekening houdend energiebeleid inhoudt. Nadat in 1946 het
Sovjet Militaire Bestuur in Duitsland de bruinkoolindustrie in beslag neemt
en als staatsmonopolie aan het provinciaal bestuur van Brandenburg en de
regering van Saksen overdraagt, ontwikkelt de DDR vervolgens een op
zelfvoorziening gericht energiebeleid. Daarmee wordt de Lausitz het
centrum van de energievoorziening voor de DDR. De omvang van de in-
dustriële bruinkooldelving kan onder meer worden geïllustreerd met de in
een tijdvak van dertig jaar plaatsvindende bijna vertienvoudiging van het
inwonertal van de stad Hoyerswerda.83

Voordat de bruinkoolbouw in staatshanden komt, voorkomt de bestaande
wetgeving de onteigening van private eigendommen of zelfs gehele dorpen
ten behoeve van de bruinkooldelving. In de DDR komt dat echter anders te
liggen. In 1951 maakt de Volkskammer het wettelijk mogelijk om
‘Schutzgebieten’ aan te wijzen, waarbinnen bouwactiviteiten worden
verboden in die dorpen of buurtschappen die binnen een termijn van twintig
jaar aan de bruinkooldelving opgeofferd zullen worden.  Tot 199384

ondergaan 77 dorpen dat lot. Daarbij zijn bijna 15.000 personen gedwongen
om een andere woonplaats te zoeken. Tussen 1964 en 1989 worden in het
kader van de bruinkooldelving de meeste dorpen afgebroken: 49 (69% van
alle gevallen) en 8215 (61%) personen die daarbij hun huis verliezen
(Förster, 1996:14-18).85
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Op 30 juni 1998 gaf de Lausitzer Braunkohle AG (Laubag), gevestigd in Senftenberg, volgens86

het jaarverslag 1997-1998, nog werk aan 7727 medewerkers. Dat aantal is 11% lager dan het
aantal werknemers op 30 juni 1997. De Laubag is de grootste werkgever van de regio. De
Laubag wint nog in vijf velden bruinkool: Cottbus-Nord, Jänschwalde, Nochten, Reichswalde
en Welzow-Süd. De verwachting is dat op langere termijn nog op drie velden bruinkool zal
worden gedolven. In 1997-1998 werd 47,9 miljoen ton bruinkool gedolven. In Duitse Marken
bedroeg de omzet 1.825 miljoen. De Laubag manifesteert zich buiten de bruinkooldelving
onder meer als belangrijkste sponsor van het Sorbische koorleven (Bericht, 1997:56). In
Saksen en Saksen-Anhalt is de kleinere Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft AG (Mibrag)
nog op twee bruinkoolvelden actief. Daarbij gaat het om het delven van ca. 14 miljoen ton
bruinkool op jaarbasis, waarvoor ca. 2500 medewerkers in dienst zijn. Gromm (1995:11-12)
wijst erop dat 90% van de in 1990 nog aanwezige arbeidsplaatsen in de bruinkoolindustrie
eind 1994 opgeheven was. De Lausitzer bruinkoolindustrie telde in 1989 nog 55.163
werknemers (Förster, 1997:19).
Laubag sloot in december 1997 een overeenkomst met de inwoners van de dorpen87

Geisendorf/Sagrode en Haidemühl, die bij het bruinkoolveld Welzow-Süd zijn gelegen, inzake
een collectieve verhuizing naar Neupetershain. Daarmee vindt sinds de eenwording de tweede
collectieve verhuizing na de Duitse eenwording plaats. In 1993 ging het dorp Kausche
collectief over naar Neu-Kausche (Fetzer, 1997:85; Gromm, 1995:10). De Laubag prefereert
een collectieve of gesloten verplaatsing om tegemoet te komen aan de kritiek op de
vernietiging van eeuwenlang bestaande dorpsstructuren. Volgens Gromm (1995:9) neemt in
de praktijk, zoals in het geval van Kausche (Fetzer, 1997:84), echter niet meer dan 60% van
de betrokkenen aan een dergelijke collectieve verplaatsing deel en dat betekent dat de
bestaande maatschappelijke structuur, in het concept van de Laubag vaak als ‘dorpsgemeen-
schap’ omschreven (Fetzer, 1997:90), ook bij een collectieve aanpak verloren gaat.
Panwitz (1997:125) beschrijft de onzekerheid over de toekomst van de bruinkooldelving:88

“Sollten auch weiterhin besiedelte Gebiete abgebaggert werden?”
Dr. Eberhard Henne, sinds 11 november 1998 Brandenburgs minister voor milieu, natuur-
bescherming en ruimtelijke ordening, laat op 20 januari 1999 tijdens de constituerende zitting
van de nieuw samengestelde bruinkoolcommissie weten: “Die Kohle ist und bleibt ein
wesentlicher Wirtschafts- damit Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Faktor Brandenburgs.”
Hennes voorganger Matthias Platzeck kijkt na acht jaar ministerschap op zijn beleid terug:
“Die Lausitz als Energiezentrum der DDR sollte, so unsere Vorstellung, zu einem modernen
Standort der Umwelttechnik mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen umstrukturiert
werden. Wir mußten aber erkennen daß die Braunkohleförderung und -verstromung noch für
lange Zeit das entscheidende Wertschöpfungspotential Süd-Brandenburgs bleiben wird”
(Brandenburger Umweltjournal, 27/28, november 1998).
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Na de Duitse eenwording loopt de Lausitzer bruinkooldagbouw in belang
terug. Reeds in 1993 was op zeven van de zeventien dagbouwvelden het
werk stilgelegd, terwijl anno 1998 nog op vijf velden van een grootschalige
bruinkooldelving sprake is.  Dat betekent ook dat het aantal bedreigde86

dorpen afneemt.  De hoop van velen dat met de eenwording het einde van87

de bruinkooldelving nabij zou zijn, werd echter niet bewaarheid (Fetzer,
1997: 84).  In de periode 1990-1993 worden in de Lausitz nog twee dorpen88

ten behoeve van de bruinkooldelving afgebroken, waarbij 228 personen
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In de Lausitz waren vanaf 1924 tot en met 1993 in totaal 25.481 personen gedwongen89

vanwege de bruinkooldelving te verhuizen. Daarvan is met 88% van alle gevallen met name
sprake in de jaren 1945-1989. De werkelijke aantallen zijn overigens hoger, omdat de
ambtelijke statistiek de personen die zelfstandig een nieuwe huisvesting wisten te vinden niet
meetelt (Förster, 1996:19).
Het gaat evenmin om alleen sociale of culturele gevolgen. De bruinkooldelving in dagbouw90

heeft ook een ecologische schade tot gevolg, die kan worden gekwalificeerd als een “Schaden
unübersehbares Ausmaßes” (Fetzer, 1997:83). De bruinkooldelving is verantwoordelijk voor
de vernietiging van het landschap, de volledige ontregeling van de waterhuishouding en een
hoge kooldioxyde-uitstoot. Het is overigens ook mogelijk om de problematiek op een
tegengestelde wijze te belichten. Dat gebeurt onder meer in een folder over de regionale
planning, waarin te lezen valt: “mit der Sanierung und Rekultivierung von Braunkohl-
etagegebauen im Norden der Region neu entstehende(n) Landschaftselemente mit aus-
gedehnten tiefen künstlichen Seen fügen sich in die Landschaftsgliederung für die Region
Oberlausitz-Niederschlesien ein” (Hubach, 1997:116).
In de DDR-benadering ging het overigens niet om slachtoffers, maar veel meer om gelukkigen91

die een centraal verwarmd nieuwbouwhuis in de stad, met buren in de directe nabijheid, ten
deel viel.
In 1886 publiceerde Arnošt Muka zijn op uitgebreid veldonderzoek gebaseerde Sorbische92

taalkaart van de Nieder- en de Oberlausitz (Förster, 1996:20).
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nieuwe huisvesting moesten zoeken.  Andere dorpen staat dat lot nog te89

wachten.
De sociale en culturele gevolgen van de vernietiging van dorpen of delen

van dorpen blijven uiteraard niet beperkt tot de Sorbische inwoners en de
Sorbische taal.  De Duitstalige inwoners van de betrokken dorpen zijn90

evenzeer het slachtoffer van de gedwongen migratie.  Dat de Sorbische taal91

echter juist aanzienlijk van de sinds het midden van de negentiende eeuw
plaatsvindende bruinkooldelving te lijden heeft, wordt duidelijk wanneer de
lokaties van de bruinkooldelving gerelateerd worden aan de sinds 1886
bekende taalsociologische gegevens van de Lausitz.  Dertig procent van de92

gedwongen verhuizingen valt buiten de Sorbische taalgrens van 1886, 53%
heeft plaats gevonden binnen het gebied dat begrenst wordt door de
taalgrenzen van 1886 en 1956. In het Sorbischtalige kerngebied is de
resterende 17% te vinden. Onder de beide laatste percentages, die samen
70% van alle gedwongen verhuizingen uitmaken, zijn de Sorbischtaligen te
vinden (Förster, 1996:23). Hun gedwongen vertrek uit de Sorbischtalige
gemeenschap wordt omschreven als een ‘einschneidende Veränderung’ voor
de linguademografische structuur van het Duits-Sorbische gebied (Elle,
1992:3), en een ‘unwiederbringlichen Kulturverlust’ (Förster, 1996:23).

Vanuit die achtergrond wordt van Sorbische zijde gepleit voor het
opnemen van een Grondwetsartikel met betrekking tot de bescherming, het
behoud en de zorg voor het oorspronkelijke woongebied van de Sorben.
Tijdens het op 12 april 1991 in de Brandenburgse Grondwetscommissie
gehouden beraad, vertegenwoordigen Jurij Koch en Harald Konzack de
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De regering van Brandenburg interpreteert het betreffende artikel anders. Zij meent dat niet93

de afzonderlijke dorpen in het oorspronkelijke woongebied van de Sorben beschermd dienen
te worden, maar dat het om het woongebied als totaliteit gaat. Bovendien levert het als
collectief grondrecht geformuleerde Grondwetsartikel op dit punt niets op. Hetgeen samen-
hangt met het feit dat de uitoefening van het betrokken recht niet door ieder Sorbisch individu
geëist, maar slechts door het gehele Sorbische volk gedaan dient te worden. De ver-
tegenwoordigers van dat volk, de Domowina of de Rat für sorbische Angelegenheiten, worden
in dezen echter evenmin ontvankelijk verklaard (Pastor, 1997:101).
In de Niederlausitz zijn dat onder meer Geisendorf, Haidemühl, Proschim en Sagrode. In94

Saksen is dat Heuersdorf bij Leipzig en in Noordrijn-Westfalen zijn dat onder meer
Holzweiler en Immerath.
Horno behoort tot het district Spree-Neiße, hoofdplaats Forst, en bevindt zich nabij de Duits-95

Poolse grens, 17 kilometer zuidwestelijk van Guben en noordoostelijk van Cottbus. De
Landkreis Spree-Neiße bestaat sinds 1993 en is in de plaats gekomen van onder meer de Kreis
Guben. De Kreis Guben prefereerde bij de herindeling van de districten op historische
gronden een aansluiting bij de Kreis Eisenhüttenstadt. In de Brandenburgse Landtag besloot
een krappe meerderheid echter anders, door Guben in de nieuwe door bruinkoolvoorstanders
als “Energiekreis” betitelde Spree-Neiße Kreis onder te brengen. Het bezwaar van de Kreis
Guben tegen de besluitvorming werd in 1994 door het Brandenburgse Verfassungsgericht
afgewezen.
De beschrijving van de ontwikkelingen is vooral gebaseerd, tenzij anders aangegeven, op het96

chronologisch overzicht van Gromm (1995:94-120).
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Sorben. Zij laten weten dat de grondslag voor het noemen van het
woongebied in het latere artikel 25 van de Brandenburgse Grondwet bestaat
uit de wens dat in de toekomst geen enkel Sorbisch dorp meer aan de
bruinkooldelving opgeofferd mag worden.  Die wens zal niet worden93

gehonoreerd, zoals de gang van zaken vervolgens laat zien. Meerdere dorpen
worden met hun directe en letterlijke ondergang bedreigd.  Tot de met94

afbreken bedreigde dorpen behoort ook Horno (Sorbisch: Rogow) in de
Niederlausitz.95

7.5.2.2.2 Om het behoud van Horno

In de loop van de jaren zeventig komen de inwoners van het dorp Horno de
eerste geruchten ter ore dat hun dorp voor de bruinkooldelving moet
wijken.  Het besluit van het verantwoordelijke district (Bezirk) om Horno96

tot Bergbauschutzgebiet te verklaren betekent dat het dorp op termijn zal
moeten wijken voor de delving van bruinkool. Op een bijeenkomst voor de
inwoners van het ca. 370 inwoners tellende dorp delen vertegenwoordigers
van het district en het Braunkohlekombinat (BBK) mee dat het dorp zal
worden afgebroken en de inwoners verplaatst. Enige inwoners verwoorden
ter plekke hun bezwaren tegen de plannen. Het blijft echter eerst bij
plannen. Een concrete stap wordt eerst in het jaar waarin de Muur valt,
gezet, als het BBK tot de aankoop van een aantal percelen overgaat. Het is
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het begin van een toenemende plaatselijke oppositie tegen de plannen. Zo
wordt het resultaat van een handtekeningenactie aan de voorzitter van de
Staatsraad, Erich Honecker, gezonden, zonder dat die daarop overigens
reageert.

In de herfst van 1989 volgt de oprichting van een actiegroep, bedoeld om
het dorp te redden. Als blijkt dat de nieuwe gezagsdragers aan de bruinkool-
delving vast zullen blijven houden, nemen ongeveer 3000 mensen uit de
Gubener regio aan een protestdemonstratie tegen de verdere
bruinkooldelving deel. Bij de laatste in de DDR gehouden verkiezingen voor
de gemeenteraden, nemen acht leden van de eerder genoemde actiegroep
zitting in de Hornoër raad.

Als de eenwording van de twee Duitslanden een feit is, wordt Horno het
reisdoel van verschillende autoriteiten. Minister-president Manfred Stolpe
(SPD) van de nieuwe deelstaat Brandenburg geeft de inwoners van Horno
nieuwe hoop, door te laten weten dat hij, als het om het toekomstige
energiebeleid gaat, niet tegen de wil van de Hornoërs zal stemmen. De
verkregen hoop wordt nog versterkt als Brandenburg op 14 juni 1992 tot een
nieuwe Grondwet besluit, waarin artikel 25 de rechten van de Sorben
vastlegt. De Brandenburgse wetenschapsminister Hinrich Enderlein gaat
tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de
Domowina op 13 oktober 1992 op artikel 25 in. Hij zegt: ‘Das Land
Brandenburg wird keinen Verstoß gegen die Verfassung dulden. Ich bin
sicher daß ich auch den Landtag in dieses Versprechen einbeziehen kann,
denn dieser Artikel war allen, die an der Verfassung mitgewirkt haben, ein
gemeinsames, besonderes Anliegen’.

Op 13 januari 1993 wordt Horno voor de derde maal in drie jaar door de
minister-president van Brandenburg bezocht. Op die bijeenkomst wordt de
minister-president niet alleen duidelijk gemaakt dat het dorp Horno zich
tegen een afbreken blijft verzetten, maar ook hoe de onzekerheid over de
toekomst reeds negatief op het dorpsbestaan uitwerkt: er wordt niet meer
geïnvesteerd en arbeidsplaatsen verdwijnen. ‘Mit der Entscheidung, eine
Gemeinde umzusiedeln, ist die Verwahrlosung des Ortes vorprogrammiert’,
zo stelt Gromm (1995:6) vast, hoewel het dorp Horno het tegendeel zal laten
z i e n  d o o r  n a d e r h a n d  a c t i e f  a a n  h e t  o n t w i k k e l d e
dorpsvernieuwingsprogramma mee te doen.

Een maand na het bezoek van de Brandenburgse minister-president
ontvangen alle inwoners van Horno een brief van zijn hand, vergezeld van
een advies van de Noordrijn-Westfaalse Gemeindedirektor Günter Pick dat
duidelijk maakt op welke wijze een verplaatsing van het gehele dorp kan
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In Noordrijn-Westfalen speelt, evenals in Saksen, dezelfde problematiek. Sinds 1947 hebben97

in Noordrijn-Westfalen 32.000 mensen wegens de bruinkooldelving gedwongen moeten
verhuizen. Het aflopen van de bruinkoolbouw in het veld Garzweiler heeft de uitvoerende
onderneming Rheinbraun AG tot het voorbereiden van Garzweiler II, een gebied van 48 km2

gelegen aan de linker Rijnoever tussen Aken en Mönchengladbach, doen besluiten. Daarbij
zijn dertien dorpen of delen van dorpen betrokken, met in totaal 7800 inwoners.
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verlopen.  De minister-president laat daartoe in zijn schrijven weten: ‘Wer97

ausreichend Bescheid weiß, kann richtig entscheiden’. Bovendien schrijft de
hoogste politieke autoriteit in Brandenburg, zonder naar de nog nieuwe
Grondwet van Brandenburg, en met name artikel 25.1, te verwijzen: ‘Denn
sich für Kohle entscheiden, bedeutet möglicherweise Entscheidungen gegen
die Natur und eventuell auch gegen betroffene Menschen und ihre
angestammte Heimat’.

In maart 1993 komen op initiatief van de Gubener Landrat Horst Neuhaus
vertegenwoordigers van de in het district actieve politieke partijen, vakbon-
den, milieu- en economische organisaties, kerken en actiegroepen bijeen om
een gemeenschappelijk actieprogramma te formuleren om daarmee de met
de uitbreiding van de bruinkooldelving Jänschwalde samenhangende
bedreiging voor zowel Horno, als het gehele district Guben, te keren. Op de
bijeenkomst wordt tot de oprichting van een Ronde Tafel ‘De toekomst van
Guben’ besloten. De Ronde Tafel stuurt vervolgens een verklaring en
resolutie aan de minister-president en alle leden van de Brandenburgse
Landtag, waarin wordt aangegeven dat een besluit ten gunste van een
uitbreiding van de bruinkooldelving en daarmee het amoveren van het dorp
Horno, duidelijk in strijd met artikel 25 van de Brandenburgse Grondwet is.
In hetzelfde schrijven wordt het advies van Günter Pick naar de prullenmand
verwezen. Bovendien wordt aangegeven op welke wijze de voor de verdere
energieverzorging benodigde miljoenen tonnen bruinkool kunnen worden
verkregen zonder het doen verdwijnen van gehele dorpen. De actie van de
Gubener Ronde Tafel wordt naderhand ondersteund door besluiten van de
drie Kreistage Guben, Forst en Eishüttenstadt.

Ook de Domowina wendt zich aan de vooravond van het kabinetsbesluit
over het afgraven van Horno, met een brief tot de Brandenburgse minister-
president. In de brief wordt met nadruk gewezen op het Sorbische karakter
van Horno, waar in 1880/84 (!) van de ruim 700 inwoners, slechts 13 Duits
waren. ‘Wenn auch durch Germanisierung und vielfältige Assimilations-
erscheinungen die sorbische Substanz zurückgegangen ist, ein zum Teil nur
noch verschüttetes nationalen Bekenntnis auf Grund der geschichtlichen
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De genoemde germanisering en assimilatie wordt in een op 20 maart 1993 genomen besluit98

van de Synode van Guben, die zich evenzeer tegen een amoveren van Horno uitspreekt, nader
gepreciseerd: “In Horno leben Menschen, die in 1945 schon einmal ihre Heimat verloren
haben und nochmals umgesiedelt werden sollen.” Tijdens de door ca. 2000 mensen met Pasen
1993 gehouden protestmars, wijst de Sorbische schrijver Jurij Koch op het verlies van het
Sorbisch: “Ja, die Sprache ist tatsächlich zurückgegangen. Sie ist im ganzen Lande gefährdet.
Aber Schuld an diesem, eine ganze Kultur vernichtenden Prozeß haben unter anderem
rücksichtlose und sorbenfeindliche Politik Preußischer Staatlichkeiten und die Werte
vernichtende Kohleindustrie des ganzen Jahrhunderts, die im brandenburgischen Raum mehr
als fünfzig Dörfer vernichtet hat. Die Sprache ist ein wichtiges Kulturgut. Aber sie ist nicht
das einzige Zeichen einer lebendigen Minderheit (...) Horno ist ein uraltes wendisches
Siedlungsgebiet” (Gromm, 1995:105).
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Entwicklung vorhanden ist, sollte gerade diese Tatsache für den Erhalt von
Horno stehen.’98

De burgemeester van Horno wendt zich ook nog tot de minister-president.
In zijn brief wijst hij op de twee jaar eerder door de minister-president uit-
gesproken belofte om niet tegen de wil van de inwoners van Horno te stem-
men. De wil van Horno is duidelijk: ‘Dienstag ist für Sie die Stunde der
Wahrheit!’

De pleidooien voor het behoud van Horno zijn echter tevergeefs. Nog
voordat het kabinet in Potsdam zijn besluit heeft genomen, wordt het al
duidelijk dat de door SPD-ministers gevormde regeringsmeerderheid zich
ten gunste van de verdere bruinkooldelving zal uitspreken. Het gaat om een
principebesluit. De uiteindelijke uitvoering wordt aan de Laubag
overgelaten die, wanneer het moment daar is, alsnog op grond van de dan
bestaande situatie tot een niet amoveren van Horno zou kunnen besluiten.
Om hun vastberadenheid te tonen, versperren de inwoners van Horno op 30
maart 1993, de dag van het kabinetsbesluit, de doorgaande weg door hun
dorp en voor het gemeentehuis is een spandoek te lezen met de tekst: ‘Wird
heute die Landesverfassung zu Grabe getragen?’ Een dag later geven de
Domowina en de Gubener Ronde Tafel een gezamenlijke persverklaring uit,
waarin wordt medegedeeld dat het woord nu aan de Landtag is. Tegelijk
wordt aangekondigd dat bij een mogelijk persisteren bij het kabinetsbesluit,
een juridische procedure wegens de strijdigheid van het besluit met artikel
25 van de Grondwet aanhangig zal worden gemaakt.

De gemeente Horno gaat vervolgens tot een verrassende actie over. Zij
verkoopt kleine perceeltjes grond op de Hornoer Berg aan particulieren, om
daarmee geheel Duitsland op de hoogte te brengen van wat Horno te
wachten staat. De voorzitter van de Gubener Ronde Tafel nodigt de jeugd
uit om zich voor het milieu en de toekomst te engageren, hetgeen tot de
oprichting van de actiegroep ‘Gubener Jugend Geil auf Horno’ leidt. Deze
organiseert protestmarsen, waar honderden mensen aan deelnemen. Ook de
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De regering van Brandenburg negeert tot op heden de op grond van paragraaf 11 van de99

‘Denkmalschutzgesetz’ van Brandenburg in werking getreden bescherming.
Oberbergamt des Landes Brandenburg in Senftenburg. In totaal werden 524 bezwaren100

tegen het bruinkoolplan ingediend, waarvan 45 van publieke lichamen en 479 afkomstig
van particulieren. Volgens Junge Welt (1 oktober 1993) was bundeling naar thema het
enigste wat er mee gedaan werd. Ook tijdens de behandeling van het plan in de
mijnbouwcommissie van het Land Brandenburg kreeg de vertegenwoordiging van de
Laubag alle mogelijke ruimte tot toelichting en standpuntbepaling, de burgemeester van
Horno werd het spreekrecht echter onthouden.
Amt für Forstwirtschaft Peitz.101
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dienst Monumentenzorg levert een bijdrage aan het behoud van het
bedreigde dorp door Horno onder de bescherming van de monumentenwet te
brengen.  En de medio april gehouden synode van de Evangelische Kerk in99

Berlijn-Brandenburg stelt zich achter het eerdere besluit van de Gubener
Districtssynode op.

Op 16 april 1993 schrijft minister-president Stolpe wederom een brief aan
de inwoners van Horno. Hij zwijgt over de grondwettelijke aspecten, maar
laat weten dat het door het kabinet genomen besluit niet is gebaseerd op mo-
gelijke ontwikkelingen in de volgende eeuw, maar op de harde voorwaarden,
nodig voor het vandaag en morgen economisch veiligstellen van de Nieder-
lausitz. Verder laat hij weten met de Laubag afspraken gemaakt te hebben
over het oplossen van de met een gedwongen collectieve migratie verbonden
problemen. In wezen is de brief een pleidooi om het verzet te staken en de
realiteit onder ogen te zien.

Bij de Dienst voor de Mijnbouw van het land Brandenburg wordt van ver-
schillende kanten op het kaderbedrijfsplan Jänschwalde van de Laubag
gereageerd.  Bij de vaststelling van het bedrijfsplan wordt echter aan de100

binnengekomen reacties voorbij gegaan. Daarbij gaat het onder meer om de
bezwaren van de gemeente Horno, die een overzicht geeft van de 103
eigenaren van grond in het betreffende gebied, waarvan slechts één
belangstelling voor een mogelijke verkoop heeft geuit. De stad Guben en de
Poolse nabuurstad Gubin maken gezamenlijk bezwaar tegen de
voorgenomen plannen, waarbij op de tussen Duitsland en Polen
gerealiseerde overeenkomsten wordt gewezen, waarin sprake is van de
samenwerking tussen de twee regeringen en de lokale bevolking in het geval
van onder meer ruimtelijke ordening en de bescherming van het milieu in de
grensregio. En ook de dienst Bosbeheer Peitz spreekt zich tegen de
regeringsplannen uit.101

De landsregering acht het niet nodig om haar besluit met betrekking tot de
bruinkooldelving met nader onderzoek te onderbouwen. De Landkreis
Guben geeft echter het in Bazel gevestigde Europese onderzoeksbureau
Prognos opdracht om nader onderzoek naar de Zuidoost-Brandenburgse
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Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung Prognos.102

De Domowina besluit in de loop van 1995 haar klacht in te trekken, omdat het Bran-103

denburgse Constitutionele Hof het bruinkoolplan van de Laubag ongeldig verklaart en
daarmee de grond aan de ingediende klacht vervalt (Bericht des Bundesvorstandes der
Domowina, 12 april 1997, 47).
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ontwikkelingskansen te doen.  De Zwitserse onderzoekers komen tot de102

conclusie dat, anders dan de Potsdammer autoriteiten naar voren brengen, de
bruinkoolindustrie als verschaffer van arbeidsplaatsen snel in belang terug
zal lopen. Landrat Horst Neuhaus van Guben trekt daarop de conclusie dat
het verstandig is om de tijdelijkheid van de bruinkoolindustrie te definiëren,
zodat nieuwe kansen voor nieuwe arbeidsmogelijkheden een kans kunnen
krijgen. In samenhang daarmee is het nodig duidelijkheid over de toekomst
te verschaffen door van een uitbreiding van de bruinkooldelving af te zien.
De Domowina wijst in haar stellingname van 23 juni 1993 nogmaals op
artikel 25 van de Brandenburgse Grondwet. Zij wijst er bovendien op dat de
Amtsgemeinde Jänschwalde, waarvan de gemeenten Drewitz, Grießen,
Horno en Jänschwalde sinds 1993 deel uitmaken, van de kant van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken de status van Sorbische Amtsgemeinde
heeft gekregen. Het Sorbische karakter van Horno is op die wijze van de
kant van de centrale overheid bevestigd.

In de herfst van 1993 komen de uit geheel Duitsland afkomstige tegen-
standers van de bruinkooldelving in Horno en Guben bijeen. Natuur- en
milieuorganisaties, vertegenwoordigers van de door de bruinkooldelving be-
dreigde gemeenten in Brandenburg en Saksen en actiegroepen uit Branden-
burg, Noordrijn-Westfalen en Saksen verbinden zich tot een landelijke
‘Bundesversammlung Bürgerinitiative gegen Braunkohletagebau’. De
Domowina besluit op 9 oktober 1993 een juridische procedure tegen het
land Brandenburg te beginnen om de schending van artikel 25 van de
Grondwet fundamenteel aan de kaak te stellen.  De reactie van de103

Brandenburgse regering op de door de Domowina ingediende klacht gaat er
vanuit dat artikel 25 van de Grondwet geen grondwettelijke garantie
verschaft, maar een ‘Staatszielbestimmung’ is. Artikel 25 is in die opvatting
niet meer dan een ‘Programmsatz’.

De Brandenburgse regering neemt verder het besluit om het door het Um-
weltministerium gevraagde juridische advies niet af te wachten, maar de
bruinkoolplannen voor Jänschwalde en Cottbus-Noord goed te keuren. Het
gevraagde juridisch advies blijkt vervolgens weinig goeds voor de regering
in te houden. De adviseurs stellen vast dat de ondertussen goedgekeurde
plannen niet volgens de voorgeschreven procedure tot stand zijn gekomen;
de eerder door de DDR afgegeven goedkeuringen na 31 december 1991 zijn
niet rechtsgeldig en de meerjarenplannen voor de bruinkoolbouw dienen aan
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De in Saksen actieve Mibrag wordt een deel van het Amerikaanse mijnbouwconcern104

Morrison Knudsen Corporation.
Schrijven van de minister-president van Brandenburg van 15 augustus 1994.105

345

de geldende milieuwetgeving getoetst te worden. Dat brengt de regering en
de bruinkoollobby uiteraard in een lastig parket. Ze kan bij het eigen
standpunt blijven, maar de kans is dan groot dat rechterlijke uitspraken tot
schadevergoedingen in de orde van vele miljoenen zullen dwingen. Ook is
het mogelijk om de besluiten door te voeren en tegelijk de milieutoetsing uit
te voeren. De bruinkoolindustrie zal het dragen van de daarmee
samenhangende risico’s echter graag aan de overheid overlaten. De
bruinkoolindustrie zelf wordt per 1 januari 1994 geprivatiseerd. De Laubag
wordt voor een bedrag van 2,1 miljard Duitse Mark overgenomen. De in
Noordrijn-Westfalen in dezelfde sector werkzame Rheinbraun AG te Keulen
krijgt een meerderheidsbelang in de Lausitzer onderneming.104

Medio 1994 wordt het kaderbedrijfsplan voor de dagbouw Jänschwalde
door het Oberbergamt van Brandenburg goedgekeurd. De gemeente Horno,
de stad Guben, enkele andere gemeenten en particuliere grondeigenaren ma-
ken daar bezwaar tegen, dat vervolgens wordt afgewezen. Op 6 juli 1994
krijgt de procedure een vervolg wanneer de klagers beroep aantekenen bij
het Verwaltungsgericht in Cottbus.

Een maand later schrijft minister-president Stolpe zijn derde en voorlopig
laatste brief aan de inwoners van Horno.  In dit opmerkelijke schrijven laat105

de minister-president van Brandenburg nogmaals weten dat het besluit om
een nieuwe concessie aan de Laubag te verlenen, vooral te maken heeft met
de grote werkloosheid en de verdere economische situatie van het land.
Wanneer de Laubag erin zou slagen om zijn doelen te bereiken zonder
Horno af te graven, dan zou dat de regering welgevallig zijn, lukt dat niet
dan zal de regering helpen een nieuw-Horno te bouwen, dat ‘eine
modernisierte Widerspiegelung Ihres Dorfes ist. Die tapfere
Dorfgemeinschaft Horno muß erhalten werden und die Einzelnen werden
vor unzumutbaren finanziellen Belastungen geschützt. Doch soweit ist es
nicht.’ Het is zover nog niet, omdat, zoals de minister-president schrijft, de
belanghebbenden alle rechtsmiddelen tegen een verdwijnen van Horno
zullen inzetten. De uitkomst van die procedures wordt door de regering
gerespecteerd. “Trotzdem müssen wir für den Fall vorbereitet sein, daß die
Verfahren anders ausgehen, als Sie es mit ihren Klagen erstreben. Mein
mehrfaches Versprechen, daß ich auf Ihrer Seite sei und alles herausholen
werde, was das Gesetz zuläßt und die Gerechtigkeit erfordert, gilt
unverändert! Dabei schmerzt mich persönlich am meisten, daß ich meine
alte Zusage, eine Umsetzung von Horno zu verhindern, nicht halten kann.”
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Artikel 97 betreft de gemeentelijke autonomie (Kommunale Selbstverwaltung) en artikel106

98 regelt gemeentelijke herindelingen (Gebietsänderungen).
De Braunkohlenausschuß (BKA) bestaat uit 29 stemhebbende en 25 adviserende leden.107

Tot de eerste categorie behoren onder meer de door de bruinkooldelving getroffen
districten, de stad Cottbus, economische belangenorganisaties, de Evangelische Kerk,
milieuorganisaties en de Domowina. De door de BKA vastgestelde plannen krijgen
rechtskracht in de vorm van door de regering vastgestelde verordeningen.
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Op 8 maart 1995 dienen een achttal gemeenten, waaronder de gemeente
Horno, en het Amt Jänschwalde een bezwaar in tegen de verordening inzake
de geldigheid van het bruinkoolplan Jänschwalde van 28 februari 1994. Het
bezwaar wordt zowel bij het Verfassungsgericht als het Oberverwaltungs-
gericht van Brandenburg ingediend. In beide gevallen gaat het bezwaar
tegen de schending van Grondwetsartikel 25, alsmede de artikelen 97 en
98.  Het Constitutionele Hof besluit vervolgens om de ingediende106

bezwaren te scheiden in die afkomstig van gemeenten die slechts voor een
deel door de bruinkoolplannen worden getroffen en het door Horno
ingediende bezwaar. De behandeling van het Domowina-bezwaar wordt
voor onbepaalde tijd verschoven. Het Verfassungsgericht besluit vervolgens
om het deel van het Horno- bezwaar dat de schending van artikel 98 van de
Grondwet betreft, het eerst te behandelen. Wanneer de bruinkoolplannen de
opheffing van de gemeente Horno betreffen, dan zal de Landtag dat, gezien
het feit dat de betrokken gemeente het daar niet mee eens is, bij wet dienen
te regelen. De regering meent echter dat er geen sprake is van een opheffen,
maar slechts van een verplaatsen. De behandeling vindt op 1 juni 1995
plaats en mondt uit in de uitspraak dat de verordening inzake het
bruinkoolplan Jänschwalde nietig is, omdat het opheffen van de gemeente
Horno, anders dan waar de regering vanuit is gegaan, bij wet geregeld dient
te worden. Dat oordeel betekent overigens niet dat de bruinkooldelving
daarmee aan het dorp Horno voorbij gaat. Voor de vergadering van de voor
de bruinkoolplanning en -sanering verantwoordelijke Brandenburgse
bruinkoolcommissie van 29 september 1995 staat de ‘Umsiedlung von
Horno’ reeds weer op de agenda, omdat is nagegaan welke nieuwe lokaties
voor een Neu-Horno mogelijk zijn.  Bovendien zet de regering de eerste107

stappen ter voorbereiding van de door Grondwetsartikel 98 vereiste wet om
de gemeente Horno op te heffen.

De hoop van de inwoners van Horno op mogelijk Brusselse besluiten ten
gunste van de afbouw van de bruinkooldelving gaan in het voorjaar van
1996 in rook op, als de Europese Commissie op 3 april laat weten geen
bezwaar te hebben tegen een voortzetten van de voor de Duitse eenwording
begonnen bruinkooldelving. Alle door de Duitse autoriteiten gegeven
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De Duitse commissie van het Europees Bureau voor Kleine Talen verklaart zich bij108

schrijven van 30 juni 1998 met de klagers solidair. De commissie vraagt zich af welk
ander dan een volstrekt theoretisch doel gediend wordt door een Staatsziel, zoals
verwoord in artikel 25 van de Brandenburgse Grondwet.
Gromm (1999) wijst erop dat Forst volgens de Sorbenwet niet tot het Sorbische gebied109

behoort, waardoor de migratie van de inwoners van Horno naar Forst in strijd zou zijn
met de wettelijke bepalingen van het Braunkohlengrundlagengesetz.
De gerechtelijke procedures zijn met het totstandkomen van wet en verordening inzake110

de bruinkooldelving in Jänschwalde overigens nog niet beëindigd. In de eerste plaats
loopt een door onder meer de Domowina, de plaatselijke Evangelische Kerk en inwoners
van Horno aangespannen procedure tegen de Bondsrepubliek Duitsland bij het Europees
Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. De inwoners van Horno bepleiten in
deze procedure een nadere toetsing van de schending van de rechten van de Sorben,
alsmede een verschuiving van de datum waarop het dorp ontruimd dient te zijn naar het
jaar 2008. Die tijd zou gebruikt dienen te worden voor een nadere analyse van de aan
de besluitvorming ten grondslag liggende cijfers inzake de energievoorziening (Berliner
Zeitung, 4 april 1999). Daarnaast heeft Michael Gromm, Brits staatsburger en ereburger
van Horno, bij de Cottbuser bestuursrechter op 19 april 1999 een procedure
aangespannen, wegens de schending van de Sorben toekomende minderheidsrechten
(Sächsische Zeitung, 23 april 1999).
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toestemmingen zijn niet met de Europese regelgeving in strijd, zodat de
behandeling van de in 1995 begonnen bezwaarprocedure wordt gestaakt.

Vervolgens treedt op 12 juli 1997 het ‘Gesetz zur Einführung der
Regionalplanung und der Braunkohlen- und Sanierungsplanung im Land
Brandenburg’ in werking. De bestuursrechter moet zich opnieuw over de
bezwaren van Horno buigen, maar deze keer wordt de wet
‘verfassungsgemäß’ bevonden, de voorwaarde voor het in werking kunnen
treden van het bruinkoolplan voor Jänschwalde.  Daarmee is de ondergang108

van Horno nog weer een stap naderbij gekomen, nu vaststaat dat een gebied
van bijna 8.000 hectare aan de bruinkoolbouw zal worden opgeofferd. De
gemeente Horno verdwijnt nog hetzelfde jaar. Vanaf 27 september 1998
wordt de tot dan zelfstandige gemeente een onderdeel van de gemeente
Jänschwalde. Voor de belangenbehartiging van de inwoners van Horno
wordt een ‘Ortsbeirat’ mogelijk gemaakt. Het opheffen van de gemeente
Horno is de voorbode van het amoveren van het dorp. Op 6 september 1998
spreekt een absolute meerderheid van de kiesgerechtigde inwoners zich uit
voor een collectieve verhuizing naar de stad Forst. Op 13 juli 1999 stelt de
Brandenburgse regering de verordening inzake de bruinkooldelving
Jänschwalde vast, waarin de verhuizing van de inwoners van Horno naar
Forst voor het einde van het jaar 2002 wordt voorzien.  De hoop van de109

Hornoers op de werking van artikel 25.1. van de Brandenburgse Grondwet
blijkt ijdel te zijn.110

7.5.2.3 Om het behoud van Horno en het BIC-model
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Wanneer de door het BIC-model geboden lenzen op de beleidsontwikkeling
inzake Horno worden gericht, kan opgemerkt te worden dat, gelijk aan het
geval van de Fries-Nederlandse bestuursovereenkomst, de realisatie van de
Friese televisie of het streven naar Noordfriese radio-uitzendingen, ook in
dit geval sprake is van een langdurig streven ter verwerkelijking van een
duidelijk doel. In alle gevallen gaat het om een doel dat voortvloeit uit de
wens om de regionale taal en cultuur te behouden. Echter, anders dan in de
hiervoor beschreven situaties betreft de Nedersorbische casus niet het doel
om een voorziening te realiseren, maar de facto een negatief doel, namelijk
het voorkomen van de amotie van een Sorbisch dorp ten gevolge van de
bruinkooldelving.

Er is een tweede onderscheid ten opzichte van de eerder beschreven
beleidssituaties. De strijd om het behoud van Horno heeft niet alleen, maar
vooral een juridisch karakter. De reden daarvan is in de eerste plaats te
vinden in de aanwezigheid van artikel 25 van de Brandenburgse Grondwet
dat expliciet de bescherming en het behoud van en de zorg voor het
autochtone Sorbische territoir heeft vastgelegd. De strijd om Horno is
feitelijk de ultieme toetsing van de waarde van het grondwetsartikel. Die
toetsing betreft niet alleen de nieuwe Grondwet, maar de facto de
vergelijking tussen de ondemocratische DDR en de van de democratische
Bondsrepubliek Duitsland deel uitmakende nieuwe deelstaat. Betekent de
democratisch besloten regelgeving niet veel meer dan de schijnregels van
een dictatuur? In die zin heeft de strijd om het behoud van Horno een diepe
ideologische lading. Die ideologische lading bestaat eerst sinds de
eenwording. Ook daarvoor, en niet alleen in de DDR-tijd, was sprake van
een bruinkooldelving die de nodige maatschappelijke gevolgen had. Maar de
prioriteit van het energiebeleid stond niet ter discussie en bovendien stond
de bruinkoolindustrie voor de werkgelegenheid van de gehele Niederlausitz.
Na de eenwording is de prioriteit van de bruinkooldelving snel
teruggelopen, niet in het minst door de nieuwe ambities op milieugebied, het
zich aandienen van alternatieve energiebronnen en de verminderde
relevantie als aanbieder van werkgelegenheid.

Er kan een derde onderscheid met de eerder in deze studie beschreven
beleidssituaties worden opgemerkt. Het streven om Horno te behouden keert
zich tegen de machtige bruinkoollobby die de bevolking van het betrokken
gebied generaties lang arbeid heeft verschaft. Een zich verzetten tegen de
amotie van Horno, wordt al snel, en naar blijkt niet in de laatste plaats door
de bruinkoolvoorstanders, uitgelegd als een zich keren tegen het behoud van
arbeidsplaatsen. Die actuele en historische relatie maakt dat het voor of
tegen het behoud van Horno zijn, niet los staat van direct waarneembare en
substantiële gevolgen voor het individuele bestaan van vele betrokkenen.
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Voor de Horno-pleitcoalitie staat Horno verder niet op zichzelf, maar gaat
het om een dorp dat staat voor het verdwijnen van bijna tachtig, Sorbische
en niet- Sorbische dorpen. Die historische en maatschappelijke relevantie
betekent een verdere verdieping van de beleidskern van het streven om
Horno te behouden.

Tijdens de DDR-dictatuur staat de prioriteit van het gevoerde
energiebeleid niet ter discussie, immers: ‘Energie ist das Blut der
Wirtschaft’ (Schwenzer, 1997:56). De bruinkoolwinning staat garant voor
zowel een uitgebreide werkgelegenheid, als een min of meer adequate
stroomleverantie. ‘Versorgungssicherheit’ en ‘Arbeitsplatzsicherung’ gaan
boven de vernietiging van een cultuurlandschap (Fetzer, 1997:82). Dat
verandert na de eenwording. Het aantal arbeidsplaatsen in de
bruinkoolindustrie loopt hard terug en de gevolgen voor het milieu krijgen
prioriteit. Met het verdwijnen van de DDR vindt in feite een structurele
wijziging plaats van een tot dan door de overheid nagestreefde kernwaarde.
In het licht van die aan het beleidssysteem externe verandering valt het te
begrijpen dat de inwoners van het dorp Horno de tijdens het DDR-bewind
eerste voorzichtig gezette stappen op het oppositiepad, institutionaliseren
met de oprichting van een actiegroep ter voorkoming van de amotie van het
eigen dorp. Die institutionalisering krijgt eerst een vervolg in de
samenstelling van de gemeenteraad en vervolgens in de oprichting van de
Ronde Tafel ‘De toekomst van Guben’. De zich daarmee constituerende
pleitcoalitie wordt verder versterkt door de samenwerking met de Domowina
die in een aan de minister-president gericht schrijven het Sorbische karakter
van Horno onderstreept. Ook regionale overheden stellen zich, evenals de
Evangelische Kerk, aan de zijde van de inwoners van Horno op: het district
Guben, het Amt Jänschwalde, de dienst bosbeheer Peitz.

Daar staat een landelijke pleitcoalitie tegenover die gevormd wordt door
de landelijke overheid, evenals, niet in de laatste plaats, de evenzeer direct
betrokken bruinkoolindustrie in de vorm van de Laubag. De benadering van
de minister-president kan op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. Hij
bezoekt het dorp verschillende malen en met behulp van persoonlijk aan de
inwoners van Horno gerichte brieven probeert hij deze te overtuigen van de
complexiteit van de problematiek, van de zwaarte van de argumentatie en
van zijn persoonlijke betrokkenheid. Dat alles overtuigt de voorstanders
voor het behoud van Horno niet. Tegenover de opinie van de volgens hun op
voorhand met de bruinkooldelvers coöpererende regering, wordt een
gerenommeerd onderzoeksbureau gevraagd onderzoek te doen naar de data
inzake de Zuidoost- Brandenburgse ontwikkelingskansen. Die op het
bevorderen van de analytische hanteerbaarheid van het onderwerp gerichte
actie, levert in de interactie tussen de twee tegenover elkaar staande
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pleitbezorgers niets op. De Brandenburgse regering neemt zelfs het besluit
om de bruinkoolplannen voor Jänschwalde, waarvan Horno het slachtoffer
zal zijn, en Cottbus-Noord, goed te keuren, zonder daartoe het door het
Ministerie van Milieu gevraagde juridische advies af te wachten of data
nader te onderbouwen.

De Brandenburgse regering heeft overigens nog meer ijzers in het vuur.
Zowel de gemeente Horno die wordt bestuurd door een volledig tegen het
verdwijnen van het dorp gemotiveerde raad en burgemeester, als het district
Guben, gaan in een grotere eenheid op. Daarmee worden twee voor de
Horno- pleitcoalitie relevante actoren definitief uitgeschakeld. Juridische
procedures vertragen de besluitvorming in dezen wel, maar keren het
vergaande ingrijpen van de voorstanders van de uitgebreide
bruinkooldelving niet.

In het gehele beleidsvormingsproces is van de zijde van de Horno-coalitie,
toen dat mogelijk werd, steun gezocht bij artikel 25 van de Brandenburgse
Grondwet, zonder overigens het in dat kader noodzakelijke Sorbische
karakter van Horno te expliciteren. De tegenspelers lijken echter geen
boodschap aan die invalshoek te hebben. Hun argumentatie wordt gevonden
in data met betrekking tot de toekomstige arbeidsplaatsen en
energievoorziening. In feite spreken de twee elkaar tegenstrevende coalities
twee verschillende talen. Het Sorbisch is daar echter niet bij, en voor zover
het Sorbisch een rol speelt is dat vooral omdat artikel 25 van de Grondwet
een anker lijkt te bieden voor het tegengaan van de ondergang van het dorp
Horno. Het beroep op artikel 25 van de Grondwet blijkt uiteindelijk niets op
te leveren en de uitkomst van de meer dan tien jaar lang gevoerde actie lijkt
slechts ten voordele van de bruinkoolwinning te zijn. Lijkt, want de
juridische procedures zijn nog niet alle beëindigd.

In een situatie als hier beschreven, hangt de kans op een beleidsgericht
leren onder meer samen met het niveau van de tegenstellingen. Wanneer de
tegenstellingen een fundamenteel tegengesteld karakter hebben, in een
situatie waarbij de kern van ieders stelsel van opvattingen wordt bedreigd en
de inzet van een ieder hoog is, neemt de kans op een beleidsgericht leren af,
zo is in hoofdstuk 2 uiteengezet. In dergelijke situaties worden
onderzoeksresultaten alleen nog gebruikt om de eigen zaak te versterken.
Daarvan is in het hier besproken geval ook sprake. De presentatie van de
door het gerenommeerde Zwitserse onderzoeksinstituut geproduceerde
cijfers heeft geen enkel effect op de opstelling van de verschillende actoren.

Bij de vorming van het BIC-model is ook gewezen op de invloed van min
of meer stabiele contextuele variabelen, in het bijzonder de culturele en
economische context voor de beleidsvorming. Het is de vraag of met het oog
op de recente Duitse eenwording in het geval van de voormalige DDR van
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stabiele contextuele variabelen kan worden gesproken. Voor wat de
economische aspecten betreft is van een dergelijke snelle en ingrijpende
verandering sprake, dat het adjectief stabiel niet terzake lijkt te doen. Niet
alleen is het economisch perspectief drastisch gewijzigd, ook grondslag en
inrichting van het economisch leven zijn en worden substantieel veranderd.
Met betrekking tot de bruinkooldelving wordt het eerdere staatsmonopolie,
georganiseerd in het Braunkohlekombinat, op 1 januari 1994 geprivatiseerd.
Van buiten Oost- Duitsland afkomstige ondernemingen krijgen een
meerderheidsbelang in de nieuwe bruinkoolindustrie in zowel Brandenburg
als Saksen. Meteen begint een forse reorganisatie die een massa-ontslag van
duizenden werknemers tot gevolg heeft en de eerdere door de
bruinkoollobby gebruikte argumentatie met betrekking tot het behoud van
arbeidsplaatsen relativeert. De met de ondergang van de DDR voor de
Oostduitsers ontstane nieuwe onzekerheden culmineren in de vraag of de
eigen arbeidsplaats wel of niet behouden blijft. In dat licht is het te
begrijpen dat de voorstanders van een doorgaande bruinkoolwinning als
eerste het werkgelegenheidsargument in stelling brengen. Alle andere
overwegingen, inclusief die met betrekking tot het behoud van het Sorbisch,
staan in de schaduw van die argumentatie.

 De culturele context voor de beleidsvorming is met de eenwording
evenzeer gewijzigd. Maar in het licht van het eerder genoemde en door
Bourdieu (1980: 88-89) gebruikte begrip habitus, in de zin van collectieve
programmering, kan ook worden geconcludeerd dat cultuur zich niet van de
ene op de andere dag of snel laat wijzigen. Dat blijkt ook wanneer eerdere
inwoners van de DDR naar de verschillen tussen de nieuwe en vroegere
situatie wordt gevraagd. Er is veel veranderd, alleen valt het niet mee om
mentaal de knop om te zetten, zo valt te beluisteren.

Hiervoor is naar Hofstedes (1991:141-161) onderzoekingen naar
internationale cultuurverschillen verwezen. Hij wijst op de zekerheid die
Duitsers nastreven, welke onder meer verantwoordelijk lijkt te zijn voor de
mate en gedetailleerd van wetgeving. De mate en gedetailleerdheid van de
Brandenburgse en ook, zoals hierna nog aan de orde komt, Saksische wet-
en verdere regelgeving inzake het Sorbisch, gaan heel wat verder dan de
hiervoor beschreven gevallen in Nederland en ook Sleeswijk-Holstein.
Bovendien is er geen significant verschil in omvang en detaillering tussen de
sinds 1990 ontwikkelde en de daarvoor in de DDR-tijd bestaande wetgeving.
Die constatering geeft aanleiding te veronderstellen dat de culturele context
voor de beleidsvorming met betrekking tot de bruinkoolwinning relatief
stabiel is gebleven.

De laatste notie wordt ook bevestigd door het, zoals hiervoor reeds opge-
merkt, sterk juridische karakter van de Duitse beleidsvorming. Van de zijde
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Dr. Manfred Stolpe (Stettin, 1936) is, voordat zijn politieke carrière in mei 1990 met de111

verkiezing tot lid van de Brandenburgse Landtag een aanvang neemt, werkzaam bij de
Evangelische Kerk van Berlijn-Brandenburg. Sinds 1982 is hij voorzitter van de
kerkvergadering (Konsistorialpräsident) van de oostelijke regio van die kerk en daarvoor
onder meer chef van het secretariaat van de Bond van Evangelische Kerken in de DDR.
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van de tegen een verdere uitbreiding van de bruinkooldelving pleitende
coalitie worden ook middelen ingezet als handtekeningenacties en
protestdemonstraties, maar in het algemeen concentreert de interactie zich
op het voeren van juridische procedures, het indienen van bezwaar- en
beroepschriften, het gebruikmaken van de wettelijke voorzieningen. In dat
licht is de onorthodoxe benadering van de zijde van de minister-president
opvallend te noemen. Hij verschuilt zich niet achter de waardigheid van zijn
ambt of het optreden van vakministers en ambtenaren, maar wendt zich
rechtstreeks, zowel door aanwezigheid als per brief, tot de inwoners van
Horno. Die gang van zaken staat waarschijnlijk niet los van de recente
tijdens de ‘Wendezeit’ opgedane ervaringen, waarin de sinds 1 november
1990 regerende minister-president een actieve rol heeft gespeeld.  Ook de111

oprichting van de Gubener Ronde Tafel wijst in een zelfde richting.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de casus van de

bruinkoolwinning in Horno, gezien door de BIC-lenzen, gekwalificeerd kan
worden als een proces waarbij twee diametraal tegenover elkaar staande
belangen worden nagestreefd: het behoud van Horno versus de
bruinkoolwinning. Tijdens de beschreven periode bestaat geen enkele ruimte
voor een tussenoplossing. Het is wel of het is niet amoveren. Het niveau van
de tegenstellingen tussen de twee partijen is dermate hoog dat van een
beleidsgericht leren geen sprake lijkt. Beide partijen blijven bij hun doelen
en zijn bereid om die met behulp van alle beschikbare, vooral juridische
middels na te streven. Daarbij wordt het proces gekenmerkt door de invloed
van een sterk veranderde en veranderende economische context en in
verhouding daarmee heel wat stabielere culturele context.

De beide tegenover elkaar staande stelsels van opvattingen betreffen niet
alleen de kwestie van al of niet bruinkoolwinning, maar voor beide partijen
ook de kwaliteit van de democratie tegenover de eerdere dictatuur. Dat
maakt dat het beschreven proces een grote ideologische draagwijdte kent,
die het doen van concessies of het mogelijk maken van alternatieven
onmogelijk lijkt te maken.

7.5.3 Saksen en het Sorbisch

7.5.3.1 De regelgeving inzake het Sorbisch
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“2.4. Im Siedlungsgebiet der Sorben können neben den Landesfarben und dem Landes-112

wappen Farben und Wappen der Sorben, im schlesischen Teil des Landes die Farben
und das Wappen Niederschlesiens geführt werden.”
Het gaat in de redactie van de artikelen 5 en 6 om burgers en hun identiteit, taal, cultuur113

en tradities, en niet om het Sorbische volk. Pastor (1997:91) wijst overigens op de
ontstaansgeschiedenis van het betreffende artikel, waarbij in eerste aanleg van
‘Sorbische volksgroep’ sprake is, alsmede de redactie van artikel 5.2 waar gesproken
wordt over minderheden.
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In de deelstaat Saksen worden de Sorben genoemd in de artikelen 2, 5 en 6
van de Grondwet van 27 mei 1992. In artikel 2.4 wordt het aan de nationale
kleuren en het landswapen gelijkberechtigde gebruik van kleuren en wapen
van de Sorben, alsmede Neder-Silezië, geregeld.  Vervolgens zegt artikel112

5:

 “ 1. Dem Volk des Freistaates Sachsen gehören Bürger deutscher, sorbischer

und 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

sowie auf Pflege ihrer Sprache, Religion, Kultur und Überlieferung.

3. Das Land achtet die Interessen ausländischer Minderheiten, die sich recht-

mäßig im Land aufhalten.”

Artikel 5 vormt voor de Sorben de algemene regeling van wat in artikel 6
van de Grondwet nader wordt gepreciseerd in rechten van de Sorben:

“ 1. Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit sind gleich-

berechtigter Teil des Staatsvolkes. Das Land gewährleistet und schützt das

Recht auf Bewahrung ihrer Identität sowie auf Pflege und Entwicklung ihrer

angestammten Sprache, Kultur und Überlieferung insbesondere durch

Schulen, vorschulische und kulturelle Einrichtungen.

2. In der Landes- und Kommunalplanung sind die Lebensbedürfnisse des sor-

bischen Volkes zu berücksichtigen. Der deutsch-sorbische Charakter 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”.

Het eerste lid van artikel 6 betreft een beschermingsclausule, waarbij het on-
danks de gebruikte formulering eerder om een collectief dan een individueel
recht gaat.  Het bijzondere van de Saksische bescherming en bevordering113

bestaat uit het feit dat de Sorben het gelijkberechtigde deel van het
staatsvolk genoemd worden. Ook de Brandenburgse Sorbenwet kent
eenzelfde formulering, die moeilijk iets anders kan inhouden dan dat de
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Afgezien van het probleem hoe het Duits-Sorbische karakter in te vullen en de vraag114

wanneer er nog van een Duits-Sorbisch karakter gesproken kan worden, legt de
Saksische Grondwet de grenzen van het Sorbische territorium niet vast. Dat lijkt eerst
te gebeuren in de op stapel staande Sorbenwet.
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Sorben als groep dezelfde rechten hebben als het Duitse deel van
respectievelijk het Brandenburgse en Saksische ‘staatsvolk’. Daarmee
nemen de Sorben een van de andere minderheden in het land Saksen
afwijkende positie in die inhoudt dat voor zover het gaat om het
(preschoolse) onderwijs of culturele voorzieningen, de Sorben ook dezelfde
aanspraken kunnen doen gelden als het Duitse deel van de bevolking. Met
het hanteren van het gelijkberechtigingscriterium verandert het
beschermingskarakter van artikel 6.1 rechtstreeks in een echte
bevorderingsclausule. De werking daarvan wordt nog versterkt door het in
het kader van het artikel en op deze plaats in de Grondwet concreet noemen
van onderwijs- en culturele voorzieningen. Pastor (1997:92) spreekt in dit
verband over een ‘objektiv-rechtliche Einrichtungsgarantie’. Dat wil niet
zeggen dat de politiek geen enkele speelruimte meer heeft, wanneer het om
Sorbische voorzieningen gaat, of dat de laatste zonder rekening te houden
met de landsbegroting gerealiseerd kunnen worden. Het betekent evenmin
dat individuele scholen of voorzieningen een succesvol beroep op het
betreffende artikel kunnen doen, maar het betekent wel dat de staat ervoor
dient te zorgen dat er dergelijke voorzieningen zijn. Daarnaast maakt de
Grondwet het onmogelijk om een anti-Sorbisch beleid te voeren, anders dan
in strijd met de bepalingen zoals hiervoor aangegeven. Maar de Saksische
Grondwet draagt, in tegenstelling tot die van Sleeswijk-Holstein en
Brandenburg, waar ook de gemeenten en gemeentelijke organisaties
genoemd worden, alleen de deelstaat op om identiteit, taal en cultuur van de
betrokken groep te beschermen en te garanderen. Bovendien gaat het alleen
om bescherming en garanderen en niet om het bevorderen van, zoals in de
beide andere Grondwetten het geval is.

De werking van de twee overige leden van artikel 6 gaat, in vergelijking
met die van het eerste lid, veel minder ver. Artikel 6.2 eerste zin, vormt,
wanneer eerder over de Sorben als gelijkberechtigd deel der bevolking
wordt gesproken, in wezen een overbodige constatering. Het tweede deel
van hetzelfde artikel is parallel aan het in het ‘Eenwordingsverdrag’
vastgelegde met betrekking tot het behoud en de verdere ontwikkeling van
de Sorbische cultuur. Bovendien wordt de vrijblijvendheid van het
betreffende lid bevorderd door het niet nader expliciteren van het Sorbisch
karakter van het woongebied van de Sorbische volksgroep.114

Hoewel artikel 10.1 van de Saksische Grondwet niet de Sorben of het Sor-
bische traditionele woongebied noemt, is het daarin verwoorde niet geheel
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Artikel 10.1: “Das Land hat insbesondere den Boden, die Luft und das Wasser, Tiere115

und Pflanzen sowie die Landschaft als Ganzes einschließlich ihrer gewachsenen
Siedlungsräume zu schützen.”
De wet wordt in een speciaal daartoe in Bautzen georganiseerde bijeenkomst116

ondertekend door Landtagspresident Erich Iltgen, minister-president dr. Kurt
Biedenkopf en de minister voor Wetenschap en Kunst dr. Hans Joachim Meyer.
Kasper (1995:46) wijst erop dat het feitelijke beleid van de Saksische overheid niet altijd117

in overeenstemming met de vastgelegde wettelijke regelingen is verlopen. Als voorbeeld
noemt hij de tegen de wensen van de Sorben plaatsvindende bestuurlijke reorganisatie
en de niet aan de Sorbische wensen tegemoet komende kieswet.
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irrelevant in samenhang met de gevolgen van de in de Lausitz uitgevoerde
bruinkooldelving. Artikel 10 draagt de staat op om bodem, lucht en water,
dieren en planten, evenals het landschap in zijn totaliteit met daarbij de ont-
stane nederzettingen te beschermen.  Die opdracht geldt ook als het om de115

bescherming van het Sorbische traditionele woongebied gaat en vult
daarmee de in artikel 6 gegeven bescherming aan.

Op 31 maart 1999 is in het Sorbisch Museum te Bautzen het nieuwe ‘Ge-
setz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen’ ondertekend.  Daar-116

mee treedt de opvolger van het ‘Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbi-
schen Bevölkerung’ van 1948 de volgende dag in werking. De wet komt
voor een niet onbelangrijk deel overeen met de Brandenburgse Sorbenwet
van 7 juli 1994. De structuur van de beide wetten is dezelfde en voor een
deel is van een zelfde redactie van de verschillende artikelen sprake. Op een
aantal punten kunnen echter ook verschillen worden vastgesteld.

Beide wetten beginnen met een preambule waarin onder meer de wil van
de Sorben om de eigen identiteit te behouden wordt erkend, de
verantwoordelijkheid van de deelstaat om het Sorbisch te bewaren en te
bevorderen wordt vastgesteld en wordt verwezen naar artikel 3 van de
Duitse Grondwet, het eenwordingsverdrag en de Grondwet van de betrokken
deelstaat.  Dat in het Brandenburgse geval over ‘Schutz, Erhaltung, Pflege117

und Förderung’ van de Sorbische identiteit wordt gesproken, terwijl de
Saksische wet vaststelt dat ‘Schutz, Pflege und Entwicklung der sorbischen
Werte sowie die Erhaltung des sorbisch-deutschen Charakters der Lausitz
im Interesse des Friestaates Sachsen’ zijn, lijkt slechts een kwestie van
redactie te zijn.

Evenals in de Brandenburgse Sorbenwet begint de wet met twee
paragrafen inzake respectievelijk het recht op nationale identiteit en de
kwestie wie tot het Sorbische volk behoort. In overeenstemming met artikel
3 van de Duitse Grondwet en de bepalingen van het ‘Eenwordingsverdrag’
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De wetstekst is in de Duitstalige versie in wezen actiever geformuleerd: “Zum sorbischen118

Volk gehört, wer sich zu ihm bekennt. Das Bekenntnis ist frei. Es darf weder bestritten
noch nachgeprüft werden. Aus diesem Bekenntnis dürfen keine Nachteile erwachsen.”
De vraag kan gesteld worden in hoeverre het bij wet vaststellen van het hoofdkenmerk119

van de Sorbische identiteit, gevolgen heeft voor de kwestie wie Sorb is. Is iemand die
het Sorbisch niet (meer) beheerst, en daarmee het hoofdkenmerk van de Sorbische
identiteit mist, nog wel Sorb te noemen? Er lijkt met andere woorden sprake van een
zekere frictie tussen de subjectieve beantwoording van de vraag wie wel of geen Sorb
is, en de objectieve constatering met betrekking tot de kenmerken van de Sorbische
identiteit.
Het Bericht (1997:20-21) wijst op de moeilijkheid om de Sorbische regio te definiëren.120

Die moeilijkheid heeft alles te maken met het wettelijk vastgelegde principe dat het een
ieder vrij staat om zich tot het Sorbische volk te rekenen. Die notie mag noch bestreden,
noch onderzocht worden en dat betekent dat het aantal Sorben officieel onbekend is.
Evenmin zijn lokale cijfers voorhanden wanneer het om ledentallen van Sorbische
organisaties gaat, of de receptie of productie van Sorbische cultuur, het dragen van het
Sorbische kostuum, het bijwonen van Sorbische kerkdiensten of het volgen van Sorbisch
onderwijs. Het met het ontbreken van dergelijke data samenhangende probleem van het
vaststellen van het Sorbische karakter van een dorp, stad of gemeente is geen argument
om een dorp, stad of gemeente niet als Sorbisch woongebied te definiëren. In de wet gaat
het om het beschermen van de Sorben die tegenwoordig in veel dorpen, steden of
gemeenten een minderheid vormen. Om die reden kan het antwoord op de vraag of een
dorp, stad of gemeente wel of niet tot het Sorbische woongebied behoort, niet bij
meerderheidsbesluit door een gemeenteraad worden gegeven.
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rekent het betreffende artikel tot het Sorbische volk een ieder die zichzelf als
Sorb ziet.118

Het begrip ‘nationale identiteit’ wordt in de Saksische wet gebruikt naast
‘Sorbische identiteit’ en ‘etnische, culturele en taalidentiteit’. Het begrip
identiteit wordt in §8 nader geëxpliciteerd in de zin dat het gebruik van de
Sorbische taal als het voornaamste kenmerk van de Sorbische identiteit
gezien wordt.  Het gebruik van de taal in woord en geschrift is vrij ‘und119

die Ermutigung dazu werden geschützt und gefördert’, zo legt §8 vast.
 Ten opzichte van de Brandenburgse Sorbenwet en anders dan de

Grondwet onderscheidt de Saksische wet zich fundamenteel in §2, waar het
recht op bescherming, behoud en zorg niet alleen als verantwoordelijkheid
van de deelstaat wordt geformuleerd, maar ook van de ‘Landkreise’, de
‘Gemeindeverbände’ en de ‘Gemeinde’. Die wettelijk geformuleerde
spreiding van de verantwoordelijkheid van de overheid voor het Sorbisch
maakt dat de lokale overheid zich niet aan zijn verplichtingen kan
onttrekken of zijn verantwoordelijkheid op de deelstaat afwentelen.

Evenals de Brandenburgse wet definieert de Saksische Sorbenwet het Sor-
bische grondgebied. De Sorbische districten, gemeenten of delen van
gemeenten worden met naam genoemd in een bij de wet behorende
bijlage.  Het Saksische Ministerie voor Wetenschap en Kunst heeft in120

individuele gevallen en na inspraak van de betrokken ‘Landkreis’, de
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Tot het Sorbische grondgebied rekent de Saksische wetgever de Kreisvrije stad121

Hoyerswerda en gemeenten, alsmede delen van gemeenten, in de Landkreisen Kamenz,
Bautzen en de Nedersilezische Oberlausitzkreis. In een bijlage bij de wet worden de
betrokken gemeenten of delen van gemeenten genoemd.
De Sorbenwet wijkt hier af van het Saksische ‘Verwaltungsverfahrensgesetz’ dat in §3122

een zelfde redactie hanteert, echter met uitzondering van de beperking tot het Sorbische
woongebied. Deze beperking lijkt niet in overeenstemming te zijn met de in artikel 6.1
van de Saksische Grondwet gegarandeerde gelijkberechtiging van de Sorben als deel van
het Saksische ‘staatsvolk’, hetgeen zich moeilijk laat verenigen met een geografische
inperking van het gebruik van het Sorbisch.
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vertegenwoordiger van de Sorben en de Rat für sorbische Angelegenheiten,
zoals die naar het Brandenburgse voorbeeld ook in Saksen is ingesteld, de
bevoegdheid om uitzonderingen op de voor het Sorbische gebied geldende
maatregelen mogelijk te maken.  Lid 4 van §3 draagt de overheid121

vervolgens op om rekening te houden met het bijzondere karakter van de
Sorbische regio en de belangen van de Sorben bij de realisering van zowel
de lands- als gemeentelijke planning. Ook de Brandenburgse wet kent een
min of meer identieke formulering. In beide gevallen komt de vraag naar
voren of de uit de gevolgde benadering naar voren komende intenties meer
zijn dan enkel intenties. Zonder een duidelijke explicitering van het
bijzondere, in de Saksische Grondwet en in de preambule op de wet
Duits-Sorbisch genoemde karakter van de Sorbische regio en zonder nadere
concretisering in de verdere wetgeving kan het antwoord op die vraag niet
eenduidig positief zijn.

Nieuw voor Saksen is het naar Brandenburgs model instellen van een ‘Rat
für Sorbische Angelegenheiten’, evenals het, anders dan in Brandenburg,
naar Sleeswijk-Holsteins voorbeeld, in iedere kabinetsperiode samenstellen
van een rapport over de situatie van de Sorben in Saksen. Anders dan de
Brandenburgse ‘Rat’ die de opdracht heeft om het parlement van de
deelstaat over alle de rechten van de Sorben rakende zaken te adviseren, is
in de Saksische wet sprake van de plicht van Landtag en Staatsregierung om
de ‘Rat’ over alle zaken die de rechten van de Sorben raken te raadplegen.
Evenals in §2 waar de verantwoordelijkheid voor de Sorbische zaken niet tot
het landsbestuur is beperkt, kiest §6 niet alleen voor een parlementair
adviesorgaan, maar voor het instellen van een zowel het parlement als de
regering adviserend orgaan.

Ontbreekt in Brandenburg een artikel dat het gebruik van het Sorbisch in
het officiële en het rechtsverkeer regelt, de Saksische wetgever gebruikt §9
om in dat domein een regeling te treffen. Sorben hebben het recht om zich in
het Sorbische woongebied voor zowel het gerecht als in het contact met de
organen van de Vrijstaat Saksen en de onder het toezicht van die deelstaat
vallende instanties, inrichtingen en stichtingen, het Sorbisch te gebruiken.122
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De keuze voor Sorbische aanspreekpartners in plaats van gevolmachtigden, betekent niet123

dat de laatste functionaris in Saksen niet voorkomt. Het Bericht (1997:27) maakt
duidelijk dat het district Bautzen en het Nedersilezische Lausitzdistrict een dergelijke
functionaris in dienst hebben. De districtvrije stad Hoyerswerda heeft een honorair
gevolmachtigde voor Sorbische aangelegenheden. Het land Saksen kent een Referat für
Angelegenheiten der Sorben, dat sinds 1 januari 1997 tot het ministerie voor
Wetenschap en Kunst behoort en daarvoor deel uitmaakte van de Staatskanselarij.
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Wanneer van het Sorbisch gebruik wordt gemaakt heeft dat dezelfde
werking als wanneer het Duits wordt gebruikt. Het gebruik van het Sorbisch
mag voor de burger geen kosten of andere nadelen opleveren. De wet maakt
geen onderscheid tussen mondeling en schriftelijk gebruik, zodat
geconcludeerd kan worden dat beide zijn toegestaan. Het tweede deel van §9
gaat in op de inspanningsverplichting van de deelstaat om ook de
Bondsautoriteiten en privaatrechtelijke organen, in het bijzonder de
organisaties op het terrein van verkeer, telecommunicatie, post, gezondheid,
cultuur, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen die in de Sorbische
regio gevestigd zijn tot toepassing van het eerste deel van §9 te bewegen.

Tweetalige opschriften op publieke gebouwen in de Sorbische regio
worden in §10 geregeld. De bepaling geldt voor gebouwen, inrichtingen,
wegen, straten, pleinen en bruggen van de centrale overheid en de onder
haar toezicht vallende lichamen, instanties en stichtingen. Het artikel kent
een tweede deel waarin is vastgelegd dat de centrale overheid en de andere
genoemde organen zullen bevorderen dat ook op andere gebouwen met een
publieke functie tweetalige opschriften toegepast zullen worden.

De Saksische Sorbenwet kent niet een speciale functionaris voor het Sor-
bisch op de verschillende overheidsniveaus.  In Saksen wordt echter het123

aanwijzen van een het Sorbisch beheersende aanspreekpartner bij zowel de
landelijke overheid als de daaronder vallende diensten, organen en
stichtingen in het Sorbische woongebied voorgeschreven. In vergelijking
met het Brandenburgse model kan de Saksische oplossing passiever
genoemd worden. Daar waar in Brandenburg sprake is van een
gevolmachtigde voor Sorbische aangelegenheden en het vertegenwoordigen
van de belangen van de Sorbische burgers, wordt in de Saksische voorstellen
alleen de mogelijkheid gecreëerd om als overheid in het Sorbisch met de
burger te communiceren. Dat doel wordt ook nagestreefd met het tweede
deel van §11 dat zegt dat in de Sorbische regio bij de opleiding en scholing
van ambtenaren rekening zal worden gehouden met het aanbieden van
Sorbische taalcursussen.

Voor wat de wetenschap, de cultuur en de media betreft, volgt Saksen het
Brandenburgse voorbeeld, door de bescherming en de bevordering van die
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In het Oppersorbisch verzorgt de Mitteldeutscher Rundfunk van maandag tot en met124

zaterdag tegenwoordig drie uur Oppersorbische programma’s, zondags wordt anderhalf
uur uitgezonden. Verder wordt eens per vier weken een Oppersorbisch
televisieprogramma van een halfuur uitgezonden, en wordt voor de kinderen eens per
veertien dagen het zandmannetje in onder meer het Oppersorbisch uitgezonden (Bericht,
1997:47).
Het Bericht (1997:11-16) geeft een overzicht van de Saksische regelgeving met125

betrekking tot het Sorbisch, uiteraard nog zonder de wet van 31 maart 1999.
Het Schulgesetz regelt verder in §63 dat een vertegenwoordiger van de Sorben in Saksen126

deel uitmaakt van de Landesbildungsrat.
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domeinen wettelijk vast te leggen.  Ook met betrekking tot de kwestie van124

plaatsnaam- en straatborden en de verdere bewegwijzering en verdere
publieke opschriften, volgt Saksen in grote lijnen de in Brandenburg
vastgelegde praktijk.

De in verband met de Brandenburgse wet genoemde bezwaren gelden
mutatis mutandis ook voor de in Saksen besloten regelgeving. Het meerdere
malen gebruiken van bevorderingsclausules en het ontbreken van financiële
garanties zal ook in Saksen de werking van de wet beperken. Ten opzichte
van de Brandenburgse wet kent het Saksische equivalent, gezien vanuit de
zorg voor het Sorbisch, enkele verbeteringen. Dat geldt voor het streven om
privaatrechtelijke instanties op hun verantwoordelijkheid voor het Sorbisch
te wijzen en dat geldt voor de aandacht voor het Sorbisch in de opleiding en
nascholing van ambtenaren. Voor de wettelijke bepaling inzake het iedere
parlementaire zittingsperiode uitbrengen van een rapport over de situatie van
het Sorbische volk, geldt dat de Sorbische aangelegenheden daarmee een ge-
ïnstitutionaliseerde plaats op de Saksische beleidsagenda hebben verworven.

Voor het behoud en de ontwikkeling van een taal vormt het onderwijs een
belangrijk beleidsterrein.  In artikel 6 van de Saksische Grondwet wordt125

het recht op het behoud van identiteit evenals de zorg voor en ontwikkeling
van de Sorbische cultuur, taal en tradities met name toegedacht aan de
scholen, en daarnaast aan voorschoolse en culturele voorzieningen. Dat
impliceert dat de staat Saksen de verantwoordelijkheid draagt voor het
bestaan van Sorbische scholen. Niet het bestaan van iedere individuele
voorziening is daarmee wettelijk vastgelegd, maar wel het objectieve recht
van de Sorben op openbaar Sorbisch onderwijs. In de Saksische schoolwet
van 3 juli 1991 worden de scholen in het Duits-Sorbische gebied in §2
behandeld.  In het eerste lid wordt aangegeven dat aan alle kinderen in het126

Duits-Sorbische gebied, waarvan de opvoeders dat wensen, de mogelijkheid
geboden wordt om het Sorbisch te leren, respectievelijk in aan te geven
vakken en klassen onderwijs in het Sorbisch te krijgen. Daarmee wordt,
evenals in Brandenburg, het Sorbisch onderwijs afhankelijk gesteld van de
keuze die de ouders of eventuele andere opvoeders maken. In het tweede lid
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In totaal wordt aan 57 scholen in Saksen Sorbisch onderwijs gegeven dat door 4100127

leerlingen wordt gevolgd, waarvan 1400 leerlingen het Sorbisch als moedertaal hebben.
Met elkaar 38 basisscholen bieden Sorbisch onderwijs aan. Daarvan wordt het Sorbisch
in zes scholen als moedertaal onderwezen, vier ‘Grundschulen’ bieden Sorbisch als
tweede taal aan en op 28 scholen wordt het Sorbisch als tweede taal, respectievelijk als
vreemde taal, aangeboden. Er zijn verder zes Sorbische Mittelschulen waar het Sorbisch
als voertaal wordt gebruikt en in vier gevallen ook als tweede taal. Tenslotte kent
Bautzen een het gehele Obersorbische gebied bestrijkend Sorbisch Gymnasium. Alle
scholen worden met een teruggang in het aantal leerlingen geconfronteerd. Het Sorbisch
Gymnasium heeft daarnaast problemen om voldoende leraren die het Sorbisch beheersen
te kunnen aanstellen. Het aan de universiteit van Leipzig verbonden Institut für
Sorabistik doet niet alleen onderzoek naar het Sorbisch, maar verzorgt ook de opleiding
van leraren Sorbisch. Anno 1997 volgden 17 voltijd- en 11 deeltijdstudenten de colleges
(Bericht, 1997:30-38). De Sorbische Schulverein e. V. behartigt de belangen van de
Sorben op het gebied van het onderwijs. Eén van de door haar genomen initiatieven om
de teruggang van met name het Niedersorbisch tegen te gaan, is het realiseren van
Sorbische Witaj- (=welkom) kinderdagverblijven in Brandenburg, waar zowel
Duitstalige als Sorbischtalige kinderen in het Sorbisch worden opgevangen. De hoop is
om met de ‘immersion’ van de kinderen in een Sorbischtalige omgeving de actieve
kennis van het Sorbisch te bevorderen. In Noord-Friesland en Fryslân bestaan
soortgelijke initiatieven.
Sorbische scholen dienen volgens §4 lid 2 van de verordening in hun naam het adjectief128

‘Sorbisch’ te gebruiken.
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wordt het departement van onderwijs gemachtigd om nadere regelingen te
treffen met betrekking tot de organisatie van het onderwijs, de status van het
Sorbisch als moedertaal, tweede taal of als vreemde taal en de vakken en
klassen waarin het Sorbisch wordt gegeven.127

Het departement heeft een en ander nader uitgewerkt in de verordening
over het werk aan Sorbische en andere scholen in het Duits-Sorbische
gebied van 22 juni 1992. Volgens die verordening gelden alleen die scholen
in het Sorbische woongebied als Sorbische scholen, die het Sorbisch als
onderwijstaal gebruiken, met uitzondering van het vak Duits, wiskunde en
de natuurwetenschappelijke vakken, de laatste met uitzondering van de
biologie, waarvoor het Duits de onderwijstaal is.  Sorbische scholen128

hebben de opdracht voor het culturele en taalkundige erfgoed van de Sorben
te zorgen en verder te ontwikkelen. In §4 van de verordening wordt verder
aangegeven dat Sorbische scholen alleen daar gerealiseerd worden waar een
voldoende aantal kinderen aanwezig is, om klassen met het Sorbisch als
onderwijstaal in te richten. Daartoe zijn minimaal 25 kinderen per klas
nodig, maar voor het onderwijs van de Duitse taal wordt van een
groepsgrootte van 15 leerlingen uitgegaan. Lid 4 van §4 geeft tenslotte aan
dat alleen leerlingen waarvoor het Sorbisch moedertaal is, dat wil zeggen
die het Sorbisch voor de schoolaanvang geleerd hebben, in Sorbische
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Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, kunnen in 1994 in Saksen 1421 leerlingen tot129

deze categorie gerekend worden. In Brandenburg ontbreekt deze categorie (Budar,
1996:153).
Brief van het Oberschulamt Dresden van 22 januari 1993 over de verordening van het130

Saksische Staatsministerium für Kultus over het werk aan Sorbische en andere scholen
in het Duits-Sorbische gebied.
In de actuele praktijk is het problematisch om voldoende gekwalificeerde Sorbischtalige131

docenten te werven. Ook andere regionale standaardtalen worden met dat probleem
geconfronteerd.
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klassen worden toegelaten.  De formulering dat ‘nur Schuler129

aufgenommen (werden), für die Sorbisch Mutter- oder Zweitsprache im
Sinne von §2 Abs. 2 und 3 ist’ blijkt in de praktijk voor verschillende uitleg
vatbaar, zodat het departement met een nadere uitwerking is gekomen, die
aangeeft dat het Sorbisch de moedertaal van alleen die kinderen is, die het
Sorbisch reeds voor het naar school gaan geleerd hebben.  Het adverbium130

‘alleen’ wil in dezen zeggen dat het Sorbisch in de regel als eerste taal
geleerd is en overwegend gesproken wordt. ‘Alleen’ sluit daarmee geen
andere talen uit, zoals het gebruik van het Duitse ‘nur’ wel zou doen. Aan
Sorbische scholen worden verder alleen leraren aangesteld die het Sorbisch
met het oog op het onderwijs voldoende beheersen.  Met betrekking tot het131

Sorbisch zegt §6 dat van de eerste tot en met de twaalfde klas Sorbisch aan
de Sorbische scholen wordt onderwezen op een wijze en in een omvang die
gelijk is aan het onderwijzen van een vreemde taal. Het onderwijzen van het
Sorbisch gebeurt in groepen met een minimum omvang van 5 en een
maximale omvang van 15 leerlingen. Aan niet-Sorbische scholen in het
Sorbische woongebied wordt hetzelfde aanbod gerealiseerd, maar de
deelname is facultatief in die zin dat de ouders of andere betrokkenen over
de deelname bij de aanvang van het onderwijs besluiten.

Tenslotte is de Saksische regelgeving met betrekking tot het Sorbisch niet
tot de hiervoor genoemde wetgeving beperkt. Ook in de algemene
regelgeving zijn artikelen en paragrafen waarbij het Sorbisch is betrokken,
te vinden. Zo regelt het ‘Gesetz über den privaten Rundfunk und neue
Medien in Sachsen’ het lidmaatschap van een Sorbische vertegenwoordiger
in de Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Het
‘Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat
Sachsen’ regelt de bevordering en het gebruik van het Sorbisch in dergelijke
inrichtingen. De verordening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
inzake de verkiezingen voor de Saksische Landtag, regelt, evenals die inzake
de verkiezingen van gemeenteraden, het gebruik van het Sorbisch bij
verkiezingen. In de Sorbische gemeenten gebeurt de bekendmaking van de
verkiezingen, stemlokalen, verkiezingslijsten, verkiezingsuitslagen en
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Het verschijnen van het rapport is een rechtstreeks gevolg van het besluit van de132

Saksische Landtag van 22 mei 1996 om iedere drie jaar een rapport over de situatie van
het Sorbische Volk voorgelegd te krijgen. In de Wet van 31 maart 1999 is de driejarige
periode gewijzigd in een parlementaire zittingstermijn.
Saksen behoorde tot de voorstanders van een minderhedenartikel in de Duitse Grondwet.133

Bij de stemming in de Bondsraad van 23 september 1994 tekende Saksen aan:
“angesichts der Vielzahl von Minderheiten und ihre Angehörigen in der Bundesrepublik
Deutschland hätten wir eine klare Aussage im Grundgesetz begrüßt” (Bericht, 1997:10).
De notie dat het beleid inzake het Sorbisch meer dan alleen cultuur- of onderwijsbeleid134

is, heeft zowel te maken met de competentieverdeling, zoals die samenhangt met het
federale karakter van de Bondsrepubliek, als de wens van Saksen om de Bond blijvend
tot de medefinanciering van de Stiftung für das sorbische Volk te verplichten. Wanneer
echter de door de Stiftung aan derden in de jaren 1992-1997 gegeven niet-incidentele
steun in de beschouwingen wordt betrokken, blijkt dat het geld alleen naar culturele en
onderwijsactiviteiten is gegaan (Jahresbericht, 1998:14). Dat is overigens in
overeenstemming met het in het besluit tot oprichting geformuleerde eerste
stichtingsdoel: “die Förderung von Einrichtungen der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege
der Sorben.”

362

kennisgeving aan verkozenen niet alleen in het Duits, maar ook in het
Sorbisch.

Nog voordat de nieuwe Sorbenwet en daarmee §7: “Die Staatsregierung
erstattet dem Sächsischen Landtag mindestens einmal in jeder Legislatur-
periode einen Bericht zur Lage des sorbischen Volkes im Freistaat
Sachsen”, in werking trad, verscheen in 1997 het eerste ‘Bericht der
Staatsregierung’ over de situatie van het Sorbische volk.  Het ‘Bericht’ kan132

naast de gerealiseerde regelgeving een verdergaand inzicht bieden in de
Saksische, aan het beleid ten grondslag liggende, overwegingen, evenals
mogelijke toekomstige beleidsdoelen.

7.5.3.2 Het eerste rapport over de situatie van de Sorben

Als doel van een minderhedenbeleid formuleert het ‘Bericht’ (1997:5) het
zonder restricties realiseren van een zelfde levenskwaliteit voor de
minderheden, als voor de meerderheid. Wanneer minderheid en meerderheid
in tevredenheid samenleven is een succesvol minderhedenbeleid
gerealiseerd.  De Saksische regering maakt verder duidelijk zich niet in de133

competentieverdeling tussen deelstaten en Bond te kunnen vinden, waarbij
de laatste van mening is dat de steun aan het Sorbische volk met name een
verantwoordelijkheid van Brandenburg en Saksen is. Saksen is daarentegen
van mening dat het beleid inzake de Sorben een kwestie van
minderhedenbescherming is, die verder gaat dan het cultuur- of
onderwijsbeleid en daarmee ook tot de competentie van de federale overheid
behoort.134
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Op lokaal en regionaal niveau bestaan wel Sorbische kiesverenigingen die er bovendien135

in geslaagd zijn om verschillende zetels in gemeenteraden, alsmede één zetel in de
Kreistag van Kamenz te veroveren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 in
Brandenburg en Saksen hebben in totaal ca. 140 Sorben (van verschillende politieke
kleur) een zetel in de verschillende lokale en regionale raden ingenomen.
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Naast de voor het behoud van de Sorbische identiteit ontwikkelde regel-
geving gaat het ‘Bericht’ (1997:24) ook in op de vraag op welke wijze de
Sorbische belangen vertegenwoordigd kunnen worden. Die vraag heeft
zowel een principiële als een praktische betekenis. Het eerste aspect is
hiervoor ook al aan de orde geweest, toen het om het vaststellen van het
Sorbische woongebied ging. Het tweede aspect heeft alles te maken met het
ontbreken van een Sorbische politieke partij of een zich op landelijke schaal
manifesterende kiesvereniging en tegelijk de aanwezigheid van Sorben als
vertegenwoordiger van de bestaande politieke partijen in zowel het
deelstaats-, Bonds- en Europees Parlement.  De Domowina ziet zichzelf als135

de vertegenwoordiger van de Sorben, maar de juridische status van
‘eingetragenen privatrechtlichen Verein’ betekent dat deze organisatie
alleen als belangenbehartiger van de eigen leden kan optreden. Die
omstandigheid speelt met name wanneer het om een vertegenwoordiging
van de Sorben in publieke en politieke organen gaat. Om aan het formele
probleem tegemoet te komen, kan de overheid besluiten de betrokken
organisatie als afvaardigende instantie te benoemen, zoals is gebeurd in het
Saksische ‘Landesplanungsgesetz’, waar de Domowina op grond van §20
het recht heeft een vertegenwoordiger af te vaardigen als adviserend lid van
de “Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes
‘Oberlausitz-Niederschlesien’.” Die status heeft de Domowina niet in de
Sorbenwet gekregen, anders dan in §5 waarin de mogelijkheid wordt
gegeven om de belangen van de Sorben op landelijk, regionaal en lokaal
niveau door een de Sorbische verenigingen overkoepelende organisatie te
laten behartigen. Dat de Domowina niet bij naam wordt genoemd, heeft
zowel te maken met het eerder genoemde privaatrechtelijke
verenigingskarakter, als met de mogelijkheid dat zich in de toekomst een
nieuwe overkoepelende Sorbische organisatie kan manifesteren.

In het ‘Bericht’ (1997:65-66) wordt naast een documentair overzicht van
de stand van zaken op onder meer het terrein van het onderwijs, de kerken
en de cultuur, bijzondere aandacht geschonken aan het bevorderen van de
tolerantie tussen Duitsers en Sorben. De Saksische regering stelt vast dat de
minderheidspositie van de Sorben sterk samenhangt met de vraag in
hoeverre de minderheid zich door de meerderheid erkend en getolereerd
ziet. Zo is het van Sorbische bouwvakkers bekend dat zij buiten de
Sorbische regio bewust geen Sorbisch met elkaar spreken, om niet de nodige
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Met het tekenen van het Staatsverdrag tussen Brandenburg en Saksen, 28 augustus 1998,136

verkreeg de Stiftung de genoemde rechtspersoonlijkheid.
Met het in werking treden van de Wet van 31 maart 1999 is de Rat gerealiseerd.137

De Wet van 23 maart 1948 is ondertussen vervangen door de Wet van 31 maart 1999.138
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argwaan te wekken. Om dezelfde reden worden geen Sorbische of
tweetalige opschriften op auto’s aangebracht. Dergelijke voorbeelden laten
niet alleen zien hoe smal de overgang tussen het vasthouden en loslaten van
de Sorbische identiteit kan zijn, maar maken ook duidelijk dat het Sorbisch
geconfronteerd wordt met discriminatie en achterstelling. De overheid kan
slechts de voorwaarden proberen te scheppen om de toekomst van de Sorben
veilig te stellen en de discriminatie en tegenstelling tegen te gaan. De
Saksische regering wijst daarbij op de noodzaak tot het breed informeren
van de gehele bevolking in de Duits-Sorbische regio over de Sorbische
aangelegenheden. Ook is het nodig om duidelijk te maken dat het beleid
inzake het Sorbisch en de Sorben niet op ‘Besserstellung’ maar op
‘Gleichstellung’ gericht is. Bovendien dient de gehele Oostsaksische regio
te onderkennen dat de attractiviteit en bijzonderheid van die regio met name
bestaat uit de aanwezigheid van twee culturen en talen, hetgeen als een
toeristisch en economisch voordeel gezien kan worden. Het zwaartepunt ligt
in de gehele benadering echter bij de eigen initiatieven van de Sorben en het
tolereren van die initiatieven door de Duitsers.

Het ‘Bericht’ (1997:70-73) eindigt, anders dan de Sleeswijk-Holsteinse
rapporten inzake het Noordfries, met het aangeven van nog te nemen
maatregels inzake het Sorbisch. In de woorden van het Bericht: “Die
Staatsregierung verkennt jedoch nicht, daß einiges noch verbessert werden
sollte.” De volgende doelen worden daarbij geformuleerd, overigens zonder
dat een tijdsdimensie of mogelijke financiële consequenties worden
aangegeven:
- het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid voor de op het moment van ver-

schijnen van het ‘Bericht’ nog onzelfstandige Stiftung für das sorbische
Volk;136

- het opnemen van een minderhedenartikel in de Grondwet van de Bonds-
republiek;

- het naar objectieve maatstaven definiëren van het Sorbische woongebied,
omdat het niet zo kan zijn dat gemeentelijke of lokale individuele beslis-
singen kunnen bepalen of maatregels voor het Sorbisch wel of niet van
toepassing zijn;

- het bij de Saksische Landtag instellen van een Rat für sorbische
Angelegenheiten;137

- het vervangen van de Sorbenwet van 1948 door een nieuwe wet;138
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Hoewel de Stiftung für das sorbische Volk geen exclusief Saksische aangelegenheid is,139

vormen de voortrekkersrol van Saksen bij het totstandkomen van de Stiftung en het
uiteindelijk bij de Saksische Staatskanselarij onderbrengen van de nieuwe organisatie,
voldoende reden om een en ander op deze plaats aan de orde te stellen.
In het Sorbisch:Za»o4zba za serbski lud.140

Het gaat onder meer om de continuïteit van het Sorbische Nationale Ensemble, Haus für141

sorbische Volkskultur, de Domowina, de Domowina-uitgeverij, het Sorbisch Museum
te Bautzen, het Sorbisch Instituut (het eerdere Institut für sorbische Volksforschung) en
het Duits-Sorbische Volkstheater in Bautzen.
De volgende beschrijving vindt zijn grondslag in de in het archief van de Stiftung für das142

sorbische Volk aanwezige correspondentie.
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- het vinden van manieren om het door afnemende aantallen leerlingen be-
dreigde Sorbische onderwijs in overleg met alle betrokkenen te behouden;

- de problematische infrastructurele en economische situatie van
Oost-Saksen heeft met name gevolgen voor de jeugd die gedwongen wordt
om elders een arbeidstoekomst te vinden. In samenhang daarmee kan een
versnelde assimilatie van de Sorbische jeugd worden geconstateerd. Een
economisch versterken van de Lausitz betekent dan ook het nastreven van
een specifiek Sorbisch belang;

- de Sorbischtalige televisieuitzendingen zijn nog ontoereikend. Daarom
dienen de Sorbische uitzendingen zo snel mogelijk uitgebreid te worden,
zonder dat er voor de kijkers sprake is van extra- technische voorzieningen
en daarmee financiële meerkosten.

Daarmee komt een einde aan de expeditie door de Saksische regelgeving en
het verder ontwikkelde beleid met betrekking tot het Sorbisch. Zoals
hiervoor reeds is aangegeven, wordt het oog vervolgens gericht op een
specifiek en voor het Sorbisch wezenlijk beleidsproces, namelijk het
totstandkomen van de Stiftung für das sorbische Volk.139

7.5.3.3 De realisatie van de Stiftung für das sorbische Volk140

Hiervoor werd reeds opgemerkt dat de Duitse eenwording voor de Sorbische
organisaties het wegvallen van het tot dan bestaande financiële en organisa-
torische kader inhield.

Waar de DDR voor een verstatelijking van de verschillende Sorbische
instituties had gezorgd, moest nu, wilde de gehele infrastructuur niet ver-
dwijnen, een geheel nieuw arrangement worden gerealiseerd.  Reeds op 7141

november 1990, ruim een maand nadat de Duitse eenwording een feit is
geworden, reist een Sorbische vertegenwoordiging naar het Bonner
ministerie voor ‘innerdeutsche Beziehungen’ om de overheid over de
problemen en de te verwachten moeilijkheden te informeren.  De Bond is,142
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Dr. Günter Ermisch werd na de eerste vrije Landtagsverkiezingen in 1990 benoemd tot143

staatssecretaris in de Saksische staatskanselarij, verantwoordelijk voor Bonds- en
Europese Zaken. Ook werd hij verantwoordelijk voor Sorbische aangelegenheden.
Rafael Wow�er-Schäfer, Harald Konzack, Jan Malink en Worsa Dahms-Meskank.144
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gezien de bij artikel 35 van het eenwordingsverdrag behorende notitie 14,
bereid om de nodige steun te verstrekken onder voorwaarde van instemming
door de deelstaten Brandenburg en Saksen. Ruim een maand later ligt er van
Sorbische zijde een overzicht van de te financieren Sorbische activiteiten en
voorzieningen op tafel van de Saksische staatssecretaris voor Bonds- en
Europese Zaken.143

Op 30 januari 1991 volgt een breed overleg over de vraag op welke wijze
de Sorbische infrastructuur overeind kan blijven. Aanwezig zijn
vertegenwoordigers van zowel de Brandenburgse als de Saksische
staatskanselarij, het Brandenburgse en Saksische ministerie voor
Wetenschap, het Saksische ministerie van Financiën, de Saksische Landtag,
het Bonner ministerie voor Binnenlandse Zaken en vier woordvoerders voor
de Sorbische belangen.144

Staatssecretaris dr. Günter Ermisch van de Saksische Staatskanselarij
formuleert aan het begin van de zitting een vijftal uitgangspunten voor het
oplossen van de Sorbische problematiek. Daarbij gaat het om de
verantwoordelijkheid van de federale overheid, de noodzaak om de culturele
identiteit van de Sorben te behouden en het voorkomen van discontinuïteit
in de zorg van de overheid daarvoor. Bovendien kan het niet zo zijn dat de
overheid de culturele behoeften van de Sorben formuleert, respectievelijk
voorschrijft. Het is de bedoeling om een oplossing te vinden die ‘staatsfern’
is en tegelijk een substantiële medewerking van de Sorben mogelijk maakt.
Als laatste uitgangspunt wijst de staatssecretaris op relevantie van de
Sorbische problematiek vanuit een oogpunt van Europa en de buitenlandse
politiek.

Van de zijde van de sinds drie weken op grond van nieuwe statuten wer-
kende Domowina wordt duidelijk gemaakt dat er vooral snel financiële hulp
moet komen, omdat een jaar zonder Sorbische activiteiten reeds fatale ge-
volgen zou hebben. Het gaat de Domowina om de nationale identiteit van de
jonge Sorbische generatie en het behoud van de Sorbische taal, “als das
besonders kostbare, aber auch meist gefährdete Gut unseres Volkes.”
Volgens de Domowina is de oprichting van een Stiftung für das sorbische
Volk de snelste en effectiefste oplossing. Subsidiëring uit één ‘pot’ is het
meest onbureaucratisch en zou de eenheid van het Sorbische volk
uitdrukkelijk, ook moreel, steunen. De Sorben noemen de voor de Deense
minderheid in Sleeswijk-Holstein of de Duitse minderheid in Denemarken



Het Sorbisch in Duitsland

Beide minister-presidenten hebben kort daarvoor in hun beider eerste145

regeringsverklaring aandacht aan de Sorben geschonken. De Saksische
minister-president prof. dr. Kurt Biedenkopf laat op 8 november 1990 weten: “Dem
Anliegen der Sorben, ihre eigen Identität zu sichern und ihre Sprache zu erhalten,
werden wir unsere besondere Aufmerksamkeit widmen.” Minister-president dr. Manfred
Stolpe van Brandenburg kondigt op 6 december 1990 aan: “Die Rechte der Sorben in
unserem Lande werden wir in der Verfassung verankern.”
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gerealiseerde overheidssteun als norm voor een toekomstig ondersteunen
van de Sorbische activiteiten en voorzieningen.

De bijeenkomst is het eens over de wens om één centrale
financieringsbron voor het Sorbisch te realiseren, waarbij gedacht kan
worden aan een door de Bond, Brandenburg en Saksen in het leven te
roepen stichting, waarin de Sorben een wezenlijke stem krijgen. Voor het
overbruggen van de ontstane financiële problemen bij onder meer het
Sorbische Nationale Ensemble en het Duits-Sorbische Volkstheater wordt
gedacht aan een gebruikmaken van het door de Bond ten behoeve van de
problemen in de nieuwe deelstaten in het leven geroepen fonds bijzondere
middels. Van de zijde van het Bonner Ministerie van Binnenlandse Zaken
wordt erop gewezen dat de afdeling cultuur een verantwoordelijkheid ziet
als het om de steun aan de Sorbische minderheid gaat. Van de kant van de
wetgevende afdelingen van zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als
Financiën wordt dat echter bestreden.

De Saksische kanselarij-minister Arnold Vaatz onderstreept de
verantwoordelijkheid van de staat om de assimilatie van het Sorbisch tegen
te gaan. Hij is van mening dat de Sorben een vertegenwoordiging dienen te
realiseren die met één stem tegenover de overheid kan optreden. De Sorben
dienen zich institutioneel en administratief sterk te maken, waarbij hij wijst
op het minderhedenbeleid van de Europese Gemeenschap. De Duitse steun
voor de Sorben dient, volgens hem, een voorbeeld in Europa te worden en
daarmee het oplossen van de moeilijke minderheidsproblematiek in Oost- en
Zuid-Europa gemakkelijker te maken.

De bijeenkomst resulteert in het besluit om de minister-presidenten van
respectievelijk Brandenburg en Saksen een brief aan de Bondskanselier, als-
mede aan de Bondsminister van Binnenlandse Zaken, te doen schrijven, om
daarmee de kans op het realiseren van de geformuleerde wensen te ver-
groten.  De gedachte om een stichting in het leven te roepen wordt breed145

gedragen. De vraag is aan welke juridische status precies gedacht moet wor-
den. Voor het onmiddellijk oplossen van de Sorbische financiële problemen
wordt een beroep op het speciale fonds voor de nieuwe deelstaten gedaan,
waarbij de Bond tweederde deel dient bij te dragen, terwijl Saksen en
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Stond in de bijeenkomst van 30 januari 1991 de juridische grondslag voor de stichting146

nog niet vast, in de nog geen twee weken later verstuurde brief van de minister-president
gaat het reeds om het oprichten van een geen rechtspersoonlijkheid bezittende stichting.
Die oplossing wordt gekozen om de acute Sorbische financiële problemen snel op te
lossen. Voor de nabije toekomst wordt aan een rechtspersoonlijkheid bezittende stichting
gedacht die recht kan doen aan de zeggenschap van de Sorben, anders dan de
bevoogding waarvan in de DDR-tijd sprake was.
De juistheid van de door de twee minister-presidenten gebruikte argumentatie wordt in147

ieder geval door de aanwezigheid van de Friese taalgroep in de Bondsrepubliek
weersproken. Het schrijven van de beide minister-presidenten refereert overigens niet
aan de op 30 januari 1991 door de bondskanselier in de Bundestag afgelegde
regeringsverklaring. Helmut Kohl noemde de Sorben daarin: “Wir freuen uns darüber
daß seit viele Jahrhunderten in der Lausitz lebenden sorbischen Landsleute jetzt auch in
ihren Traditionen, ihrer Geschichte Heimat finden.” De bondskanselier week daarmee
substantieel van zijn geschreven tekst af, waarin nog sprake was van: “Seit anderthalb
Jahrtausenden sind in der Lausitz unsere slawischen Landsleute, die Sorben, zu Hause.
Die Bewahrung und Pflege der sorbischen Kultur und der sorbischen Traditionen sind
gewährleistet.”
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Brandenburg het resterende derde deel zullen bijdragen, in een verhouding
gebaseerd op de bevolkingsomvang van twee staat tot een.

De brief tot het schrijven waarvan op 30 januari 1991 besloten werd,
wordt, ondertekend door zowel de Saksische minister-president als die van
Brandenburg, op 11 februari 1991 aan de Bondskanselier verstuurd. In de
brief wordt vooral de nadruk gelegd op de relevantie van overwegingen van
buitenlandse politiek, om de Bondskanselier te overtuigen van de federale
verantwoordelijkheid voor de steun aan het Sorbische volk. Het schrijven
begint met het noemen van de uit het eenwordingsverdrag voortvloeiende
verplichtingen inzake het Sorbisch. ‘Diese Verpflichtung fügt sich ein in die
Fürsorge für Volksgruppen und Minderheiten, die in der Bundesrepublik auf
internationaler Ebene in den letzten Jahre wahrgenommen hat.’ Daarbij
noemen Biedenkopf en Stolpe niet alleen de zorg voor de Duitstalige
minderheden in Oost- en Zuid-Europa, maar ook de Deenstalige minderheid
in Duitsland die, echter anders dan de Sorben, een beroep op een
‘Mutterstaat’ kunnen doen. Vervolgens wordt de bondskanselier om
toestemming en medewerking gevraagd om gemeenschappelijk een
‘rechtlich unselbständigen Stiftung’ op te richten die op basis van de
begrotingsbedragen van 1990 het Sorbisch kan gaan subsidiëren.  Op146

afzienbare termijn dient een staatsverdrag de basis te vormen voor een
zelfstandige stichting. Het Brandenburgs-Saksische schrijven eindigt met het
verzoek aan de bondskanselier om zich voor het beschikbaar stellen van de
nodige financiële middelen in te zetten. En om hun bedoelingen kracht bij te
zetten, laten de beide minister-presidenten weten: “Das Vorhaben ist von
begrenztem finanziellen Umfang und ohne Präzedenzwirkung.”147
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Opmerkelijk is dat in de brief van het Bundeskanzleramt geen jaar wordt genoemd, noch148

over een termijn waarvoor de toezegging geldt, wordt gesproken. Evenmin wordt over
de steun aan een minderheid gesproken. Het gaat in de brief om de “Bewahrung der
sorbischen Kultur”. In een notitie van het ‘Referat VtK II’ 6 van het Bonner ministerie
van Binnenlandse Zaken, 20 maart 1991, wordt de onomstreden verantwoordelijkheid
voor het steunen van Sorbische voorzieningen van de zijde van de beide deelstaten
genoemd, naast de op grond van ‘gesamtstaatlichen’ verplichtingen geboden financiële
inzet van de kant van de Bond. Mede in het licht van voortgaande bezuinigingen op de
subsidiëring van de Stiftung vraagt het CDU-lid van de Bondsdag Maria Michalk, op dat
moment tevens voorzitster van de Beirat van de Stiftung, op 1 juli 1994 aan de
Bondsregering of deze kan bevestigen dat de grondslag voor de tot dan gegeven steun
aan de belangen van het Sorbische volk op grond van artikel 35 van het
eenwordingsverdrag voor onbepaalde duur is. Het antwoord van de regering luidt dat de
in artikel 35 genoemde overgangstijd niet verder gedefinieerd is. De verantwoordelijke
minister van Binnenlandse Zaken heeft voor de begrotingen 1995 tot 1998 uit de
federale middelen een bedrag voor de Stiftung für das Sorbische Volk gereserveerd.
Naast de stichtingsraad wordt een parlementaire ‘Beirat’ in het leven geroepen,149

bestaande uit drie leden van de Bondsdag en twee leden van respectievelijk de
Brandenburgse en Saksische Landdag. Met de bijraad wordt het democratische karakter
van de stichting onderstreept. De bijraad ondersteunt en adviseert de stichtingsraad en
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Nog in dezelfde maand als waarin de Saksische minister-president zijn
brief aan de bondskanselier heeft verstuurd, antwoorden de Bonner
autoriteiten. Er wordt een bedrag van 17,7 miljoen Duitse Mark voor het
behoud van de Sorbische cultuur beschikbaar gesteld.  Dat bedrag komt148

overeen met de eerder genoemde 60% van de voor het Sorbisch benodigde
gelden. De steun aan het Sorbisch wordt op de federale begroting gezet.
Over de kwestie van een stichting wordt nog nader beraadslaagd.

In de loop van de daarop volgende maand ligt een eerste ontwerp voor een
stichtingsstatuut op tafel. De Domowina reageert met instemming op het
voorstel om een stichting voor de steun aan het Sorbisch op te richten, maar
de in het ontwerp aangegeven samenstelling van het stichtingscuratorium
dient met het oog op de Sorbische autonomie geamendeerd te worden. In het
voorstel is sprake van tien overheidsvertegenwoordigers, tegenover zes
Sorbische bestuursleden en twee niet-Sorbische maar uit de Lausitz
afkomstige leden, alsmede de directeur van de stichting. De Domowina pleit
voor een gelijk aantal vertegenwoordigers van respectievelijk overheid en
Sorben. Bovendien pleit de Sorbische koepelorganisatie voor een uitbreiding
van het bestuur met twee adviserende leden uit respectievelijk uit Polen en
Tsjecho-Slowakije, om daarmee gestalte te geven aan de eeuwenlange
culturele betrekkingen tussen Sorben en de beide buurlanden, alsmede de
institutionalisering van de brugfunctie van de Sorben. In de op 4 juli 1991
door alle betrokkenen besloten versie van de statuten is het curatorium
vervangen door een stichtingsraad die uit 21 leden bestaat, waarvan negen
worden voorgedragen door de Domowina.  Bond, Brandenburg en Saksen149
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heeft recht op alle informatie. Het laatste gegeven maakt dat de ‘Beirat’ ook een
controlerende functie vervult.

In de op 19 oktober 1991 gehouden constituerende zitting van de Stiftungsrat wordt besloten
om een, niet in het besluit van de Saksische minister-president genoemde, Stiftungs-
kommission in het leven te roepen, die de besluiten van de Stiftungsrat voorbereidt. Dit
‘dagelijks bestuur’ bestaat uit zeven leden en plaatsvervangende leden van de Stiftungsrat en
komt bijeen onder voorzitterschap van de directeur van de Stiftung.

De Saksische Staatskanzlei huldigt overigens een ander standpunt. Met het150

totstandkomen van de Stiftung “soll dem Streben nach weitgehender kultureller
Autonomie entsprochen werden.” De door de Stiftung ingestelde commissie van
deskundigen die de Sorbische situatie inventariseerde en analyseerde noemt het
totstandbrengen van culturele autonomie en cultuurpolitieke autonomie voor de Sorben
het doel van de cultuurpolitieke ontwikkeling in de komende tijd (Tschernokoshewa,
1994:23).
Zelfs de voordracht van Stiftungsrat-leden door de Domowina onttrekt zich niet aan de151

zorg van de Saksische overheid. Uit het verslag van de op 18 juli 1991 gehouden
bijeenkomst in Bautzen komt naar voren dat de aanwezige ambtenaren van Bund en
beide deelstaten, alsmede Domowina-vertegenwoordigers, het er over eens zijn dat de
door de Domowina voor te dragen leden niet in meerderheid uit leden van het dagelijks
bestuur van die organisatie mogen bestaan. Bovendien wordt geadviseerd om drie
Sorben uit Brandenburg en zes uit Saksen voor te dragen.
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krijgen ieder drie vertegenwoordigers en het landdistrict Bautzen en de
beide steden Bautzen en Cottbus krijgen het recht om één
vertegenwoordiger in de raad te benoemen. Daarmee is aan de wens van de
Domowina gedeeltelijk toegekomen, zonder dat de drie geldschieters echter
toestaan, wat in de brief van de Saksische minister-president aan de
bondskanselier nog werd verwoord als: “die sorbische Kulturarbeit kann
weitgehend autonom betrieben werden.”  Daartoe zorgen Bond en de beide150

deelstaten niet alleen voor een getalsmatig evenwicht tussen hun ver-
tegenwoordigers en het aantal door de Domowina in de raad voorgedragen
leden, ook behoeven de besluiten in het kader van de begroting van de
Stiftung de goedkeuring van de Bond en de beide deelstaten.151

Op 19 maart 1991 volgt de tweede in Dresden plaatsvindende ‘Bund-
Länder-Konferenz’ over de Sorbische aangelegenheden. Eén van de aan-
wezige vertegenwoordigers van de Bond wijst, anders dan het schrijven van
het Bundeskanzleramt doet verwachten, meteen op de grondwettelijke as-
pecten die geen structurele substantiële steun op cultureel terrein toestaan.
Op den duur kan een dergelijke subsidiëring dan ook problematisch worden.
Staatssecretaris Ermisch lost de kwestie voorlopig op door een nader afzon-
derlijk overleg over de financiële aangelegenheden voor te stellen. Naast de
financiële regeling komen verschillende Sorbische kwesties aan de orde,
waaronder de subsidiëring van het Duits-Sorbische Volkstheater, de
toekomst van de voor het verschijnen van de Sorbische uitgaven belangrijke
Domowina- uitgeverij en de omvorming van de Bautzener en Cottbuser
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In totaal gaat het om een bedrag van 34.234.600 Mark, daarvan neemt Bonn 19.350.300152

Mark voor zijn rekening, Brandenburg betaalt 4.598.400 Mark en Saksen 8.295.000
Mark. Daarbij komen nog subsidies van de stad en het landdistrict Bautzen ten behoeve
van het Duits-Sorbische Volkstheater. Van het de Stiftung in 1992 ter beschikking
staande budget van 32.292.220 Mark is een bedrag van 2.465.363 Mark voor de
exploitatie van de Stiftung zelf, dat bedrag loopt in de loop van de tijd op tot 3.022.784
Mark in 1997.
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‘Sorbische erweiterte Oberschulen’ tot Sorbische gymnasia, alsmede de
nascholing van Sorbische onderwijzers, de organisatie van een voor de
gemeenten in de Lausitz bedoelde conferentie over de Sorbische
aangelegenheden en het te verwachten bezoek van bondspresident Von
Weizsäcker aan de Sorben.

In het op 16 april 1991 te Potsdam plaatsvindende overleg over de finan-
ciële problematiek komt, anders dan verwacht kon worden, de principiële
kant van een structurele federale steun voor het Sorbisch niet aan de orde,
maar gaat de tijd op aan de opstelling en onderbouwing van de voor het
Sorbisch gebruikte en benodigde bedragen.

De realisering van de Stiftung laat niet lang op zich wachten. Op 4 juli
1991 vindt in Bonn de afsluitende ‘Bund-Länderkonferenz’ plaats, waar het
besluit om een Stiftung für das sorbische Volk in het leven te roepen
definitief wordt genomen. Over het vermogen van de in Bautzen zetelende
en organisatorisch onder de Saksische staatskanselarij vallende nieuwe
organisatie, zegt het oprichtingsbesluit: “Zur Erfüllung des Stiftungszweckes
erhält die Stiftung jährliche Zuschüsse des Bundes, des Freistaates Sachsen
und des Landes Brandenburg. Die Zuschüsse werden nach Maßgabe der
jeweiligen Haushalte bewilligt. Sie betragen für den Bund 50%, die übrigen
Finanzierungen bringen der Freistaat Sachsen zu 2/3 und das Land
Brandenburg zu 1/3 auf. Bei Hinzutritt weiterer Gebietskörperschaften bzw.
Körperschaften werden diese Anteile neu verhandelt.”152

Op 19 oktober 1991 wordt bij besluit van de Saksische minister-president
de Stiftung für das sorbische Volk in het leven geroepen. Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in Lohsa wordt een gemeenschappelijke verklaring
inzake de oprichting van de Stiftung door de minister-presidenten van
respectievelijk Brandenburg en Saksen en de Bondsminister voor jeugd- en
vrouwenzaken dr. Angela Merkel, die de zieke Duitse minister van
Binnenlandse Zaken dr. Wolfgang Schäuble vervangt, ondertekend. Tijdens
de bijeenkomst wordt verwezen naar de Deense minderheid in
Sleeswijk-Holstein; de Friezen blijven ongenoemd.
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Voorlopig, want in het besluit van de Saksische Minister-President geeft §11 aan dat de153

tussen Bund en Länder overeengekomen financiering na vijf jaar opnieuw onderwerp
van overleg is. In werkelijkheid zal de tweede termijn van de Stiftung eerst in 1998
beginnen.
Onder §2 ‘Aufgabe’ kennen de statuten zes domeinen waarbinnen de Stiftung kan154

werken: “die Förderung von Einrichtungen der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege der
Sorben; die Förderung von und die Mitwirkung bei Vorhaben der Dokumentation,
Publikation und Präsentation sorbischer Kunst und Kultur; die Förderung der
Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Sprache und kulturellen Identität auch
in sorbischen Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen und solchen Einrichtungen, die
diesen Zielen dienen; die Förderung der Bewahrung der sorbischen Identität in der
Öffentlichkeit, im Berufsleben und im Zusammenleben der sorbischen und
nichtsorbischen Bevölkerung; die Förderung von Projekten und Vorhaben, die der
Völkerverständigung und Zusammenarbeit mit anderen Volksgruppen und nationalen
Minderheiten in Europa dienen sowie die Förderung der historisch gewachsenen
Verbindungen der Sorben zu den Slawischen Nachbarn im Sinne des Brückenschlagens
zwischen Deutschland und Osteuropa; die Mitwirkung bei der Gestaltung staatlicher
und anderer Programme, die sorbische Belange berühren.” Daarnaast noemt dezelfde
paragraaf nog de twee volgende opgaven voor de Stiftung: “Die Stiftung kann auch
Träger von sorbischen Einrichtungen sein. Die Stiftung nimmt ihre Aufgaben in eigener
Verantwortung wahr.”
Het Stiftungs-budget wordt van 36.000.000 Mark terug gebracht naar 32.000.000 Mark.155
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De Stiftung für das sorbische Volk kan voorlopig aan de slag.  Daartoe153

zijn twee doelen geformuleerd: enerzijds het – financieel – steunen van de
Sorbische taal en cultuur en anderzijds het verantwoordelijkheid (kunnen)
dragen voor Sorbische instellingen.  Reeds snel na het begin van de154

werkzaamheden zullen voor de nieuwe organisatie financiële problemen
opdoemen. De bijdrage van Bonn blijft niet op het oorspronkelijke niveau,
maar is in afwachting van een toekomstig verdrag tussen Saksen en
Brandenburg, onderwerp van bezuinigingen.  Bovendien wordt het werk155

van de Stiftung mee gekleurd door het in afwachting van definitievere
regelingen voorlopige karakter van de gekozen organisatievorm.

In het laatste geval gaat het onder meer om een definitieve regeling van de
verhouding tussen Domowina en Stiftung. De regeling is vooral nodig met
het oog op de personeelssamenstelling van de twee organisaties. De Stiftung,
die sinds het begin onderdak vindt in het ‘Sorbisch Huis’ in Bautzen, waar
de Domowina vanouds zijn hoofdzetel heeft, heeft een aantal vroegere
Domowina-functionarissen in dienst genomen. In haar bijeenkomst van 19
januari 1995 kiest de Stiftung voor een oplossing die de Domowina
definieert als belangenvertegenwoordiger van alle Sorben en de Stiftung
verantwoordelijk maakt voor de institutioneel gesteunde Sorbische
organisaties en voorzieningen. Bovendien neemt de Stiftung het initiatief tot
de realisatie en begeleiding van allerlei incidentele projecten. Het werk van
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Qua personeelsomvang betekent dat voor de Domowina 18 toekomstige156

formatieplaatsen, terwijl de Stiftung over 27 formatieplaatsen de beschikking krijgt.
Naast het hoofdkantoor in Bautzen heeft de Stiftung regionale bureaus in Bautzen,
Kamenz, Hoyerswerda, Schleife en Cottbus.
Ook het denken aan een overeenkomst inzake de financiering van de Stiftung is157

overigens niet onomstreden, omdat de Bondsminister van Financiën zich tegen een
dergelijke overeenkomst verzet. Bovendien bestaat er verschil van inzicht over de duur
van de overeenkomst. Vanuit Saksen wordt aan een termijn van tien jaar gedacht, maar
in een eerste gemeenschappelijk concept van de overeenkomst is sprake van een termijn
van vijf jaar.
De degressieve financiële inspanning van de zijde van de federale overheid bedraagt na158

tien jaar nog acht miljoen Mark.
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het voormalige Haus für sorbische Volkskultur behoort voortaan, evenals de
projecten van de Domowina, tot de opgaven van de Stiftung.156

Ondertussen wordt een staatsverdrag voorbereid om de verzelfstandiging
van de Stiftung mogelijk te maken en de financiering voor de komende jaren
vast te leggen. De voorbereidingen verlopen echter stroef en dat heeft alles
te maken met de opstelling van de Bondsregering die voor zichzelf geen rol
als ondertekenaar van het staatsverdrag ziet weggelegd. Hoogstens kan er
sprake zijn van een overeenkomst inzake de financiering van de Stiftung.157

Brandenburg en Saksen gaan daar uiteindelijk in mee, omdat Bonn verzekert
dat zijn geldelijke bijdrage zal worden gecontinueerd. Vervolgens komt
echter de hoogte van de federale bijdrage onder druk te staan. Op 6 juni
1996 ziet de Saksische staatssecretaris dr. Günter Ermisch zich gedwongen
om de minister-president van Saksen te vragen zich tot de Bondsminister
van Binnenlandse Zaken te wenden om de jaarlijkse bijdrage van Bonn op
17 miljoen Mark vast te leggen en niet terug te brengen naar vijftien miljoen
Mark.  Saksen en Brandenburg zouden in het laatste geval hun bijdrage158

met een zelfde bedrag terugbrengen, hetgeen tot onoverkomelijke problemen
voor de Stiftung zal leiden. De actie van de staatssecretaris leidt tot een
tweede gemeenschappelijk schrijven van de Brandenburgse en Saksische
deelstaatpresidenten aan de Bondskanselier. In de brief wordt de Stiftung als
een niet meer weg te denken ‘Instrument einer wirksamen
Minderheitenförderung’ gekwalificeerd. Volgens de twee ondertekenaars
van het schrijven kan de Bond zich niet aan zijn verantwoordelijkheid voor
het Sorbische volk onttrekken. ‘Es entspricht langer demokratischer
Tradition in Deutschland, die Sorge für ethnische Minderheiten als
gesamtstaatliche Aufgabe zu begreifen.’

Niet alleen de minister-presidenten wenden zich tot Bonn om het van daar
dreigende onheil te keren, ook de Domowina, de Stiftung en staatssecretaris
Ermisch proberen de Bonner autoriteiten ervan te weerhouden om hun
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Niet alleen de Bondskanselier wordt aangesproken, ook de ministers van Binnenlandse159

Zaken en het Bundeskanzleramt, alsmede de parlementair staatssecretaris in het
Ministerie van Financiën worden ten gunste van het Sorbisch benaderd.
Schrijven van staatssecretaris dr. Günter Ermisch aan Bondsminister Friedrich Bohl160

MdB, 27 augustus 1996.
Brief aan de Saksische minister van Financiën d.d. 27 oktober 1997. In dezelfde brief161

merkt directeur Marko Suchy op dat de Saksische minister voor wetenschap en kunst,
prof. dr. Hans Joachim Meyer, op een voortzetten van de onderhandelingen met de Bond
aanstuurt, tot de verkiezingen voor de Bondsdag in 1999.
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betrokkenheid bij de zorg voor het Sorbisch te reduceren.  In een brief van staats159

secretaris Ermisch wordt het streven van de Bondsminister van financiën
genoemd om zich op termijn aan de verdere financiering van de Stiftung te
onttrekken, maar, zo merkt de Saksische staatssecretaris op, van eenzelfde
streven is in het geval van de Duitse minderheid in Noord-Sleeswijk geen
sprake. In dat geval gaat het toch om een een jaarlijkse Bondsbijdrage van
rond twintig miljoen Mark!160

In de onderhandelingen is de Bond uiteindelijk bereid
medeverantwoordelijkheid voor een overeenkomst inzake de financiering
van de Stiftung te dragen. De in ieder geval tot 2008 blijvende
verantwoordelijkheid van Bonn voor de Sorbische aangelegenheden wordt
echter in een degressief financieel scenario vertaald. In 1999-2000 draagt
Bonn nog vijftien miljoen Mark bij en vervolgens wordt die bijdrage ieder
jaar een miljoen minder. Ondanks de inzet van de minister-presidenten, de
verantwoordelijke vakministers van de twee betrokken deelstaten en de
Domowina laten de Bonner autoriteiten zich niet vermurwen, zo stelt de
directeur van de Stiftung vast.  Ook een amendering om de looptermijn van161

de overeenkomst inzake de financiering van tien jaar terug te brengen naar
vier jaar en vervolgens over de hoogte van ieders bijdrage opnieuw te
onderhandelen wordt door Bonn afgewezen. In het licht van de Bonner
opstelling laten de beide deelstaten weten hun bijdragen aan de Stiftung te
zullen continueren. Voor de Stiftung lijkt dat voor 2007 een subsidie van 24
miljoen Mark in te houden, waar tien jaar eerder nog van 32 miljoen Mark
sprake is. Wanneer rekening wordt gehouden met de verwachte stijging van
kosten en een voortzetting van het bestaande niveau van activiteiten,
bedraagt het in 2007 benodigde bedrag veertig miljoen Mark. De
consequentie is dat van de door de Stiftung financieel mogelijk gemaakte
Sorbische voorzieningen verschillende opgeheven zullen moeten worden.
“Es gilt, einen ergebnisorientierten Kompromiß zu finden” zo laat de
Stiftung aan de minister van Financiën weten. Dat lukt in de loop van 1998
en op 28 augustus 1998 kan het staatsverdrag tussen Brandenburg en Saksen
in Schleife worden ondertekend. Daarmee heeft de Stiftung haar zelfstandige
status verkregen en is de financiering van de Sorbische voorzieningen en
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activiteiten niet langer afhankelijk van een jaarlijkse besluitvorming over de
subsidiëring van de Stiftung. Dat die subsidiëring de komende jaren in om-
vang terug zal lopen staat daarmee overigens ook vast.

De omvang van de stichtingsraad wordt in de nieuwe opzet teruggebracht
van 21 naar 15 leden. Zes vertegenwoordigers van het Sorbische volk maken
deel van de raad uit, maar zij worden niet langer door de Domowina
voorgedragen. De laatste spreekt in dat kader over haar politieke rol die
“stark begrenzt” wordt.162

7.5.3.4 De realisatie van de Stiftung für das sorbische Volk en het BIC-
model

Het BIC-model vraagt om een nadere beschouwing van het totstandgekomen
beleid. Daarbij gaat het zowel om het beleid in bredere en historische zin dat
dient als onafhankelijke variabele voor het nog te ontwikkelen beleid, als het
te beschrijven beleidsproces. De eerste categorie bestaat uit het beleid en de
regelgeving zoals die met betrekking tot het Sorbisch zijn ontwikkeld door
de DDR en door de nieuwe democratische bestuurseenheden na de
eenwording, de tweede categorie betreft het proces dat tot de Stiftung für
das sorbische Volk heeft gevoerd.

Wanneer het totstandkomen van de Stiftung wordt geanalyseerd dient als
eerste te worden opgemerkt dat de achtergrond voor de nieuwe organisatie
in het wegvallen van de vroegere staatsstructuur is te vinden. De Sorbische
infrastructuur is ten tijde van de DDR een staatsinfrastructuur en met het op-
gaan van de DDR in de Bondsrepubliek Duitsland dreigt de gehele
Sorbische infrastructuur letterlijk ineen te storten. Niet alleen valt de
rechtsgrondslag van de verschillende organisaties weg, ook de uitbetaling
van salarissen komt in gevaar. Dat alles gebeurt in een kader dat gekenmerkt
wordt door een grote onzekerheid over personen, functies, organisaties en de
toekomst in het algemeen.

Het is saillant dat de Domowina, die zich tijdens de Wende van haar last
van het verleden heeft kunnen ontdoen en zich als democratische vertegen-
woordiger van de Sorben manifesteert, zich al direct na de formele eenwor-
ding tot de Bonner autoriteiten richt om zich van financiële steun te ver-
zekeren. Daarmee herhaalt zich de situatie van direct na de Tweede Wereld-
oorlog, toen de Domowina ook van de op dat moment tegenover de
regionale taalgroep toegenomen overheidssensibiliteit wist gebruik te maken
en Saksen tot de realisering van de Sorbische wensen wist te brengen door
wetgeving ten gunste van het Sorbisch aan te nemen. In beide gevallen is
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sprake van een strategisch gebruik van wat eerder dynamische
systeemkenmerken genoemd zijn. Feitelijk is er sprake van een met grote
trefzekerheid benutten van het geopende ‘policy window’.

Voor wat de huidige Saksische regelgeving met betrekking tot het
Sorbisch betreft, valt, niet anders dan in het geval van Brandenburg, vooral
de omvang en de gedetailleerdheid op. Preambules met daarin de intenties
van de wetgever, grondwettelijke bepalingen en een speciale Sorbenwet, de
laatste met een uitgebreide preambule, en regelingen op het terrein van
verkiezingsrecht, districten en gemeenten, onderwijs, omroep en
verkeerstekens, illustreren de gedegenheid waarmee de Saksische
autoriteiten hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het Sorbisch
uitoefenen. De omvang en gedetailleerdheid van de Saksische, evenals
Brandenburgse regelgeving, zeker in relatie tot de voor het Fries tot stand
gekomen regelgeving, past in de Duitse en DDR-traditie om onzekerheid
zoveel als mogelijk is te voorkomen en te regelen wat geregeld kan worden.
In die zin is hiervoor reeds op de relatief onveranderde culturele context
voor de beleidsvorming sinds 1990 gewezen.

Er bestaat in Saksen geen verschil van inzicht tussen regering en
Sorbische vertegenwoordigers over het te voeren beleid betreffende het
Sorbisch. In die zin wordt aan het criterium van tevredenheid, zoals het
eerste Saksische rapport over de situatie van de Sorben dat verwoordt, en
voor zover het de Saksische actoren betreft, voldaan. Het begin 1991
aangevangen beleidsvormingsproces dat moet resulteren in een continuering
van de tijdens het DDR-bewind gerealiseerde voorzieningen en activiteiten,
kenmerkt zich door een grote eensgezindheid tussen overheidsactoren en de
vertegenwoordigers van de Sorben inzake het na te streven doel. Alle
betrokkenen zijn het eens over de wenselijkheid om snel een oplossing te
realiseren welke de continuïteit van de Sorbische voorzieningen garandeert.
Van meet af aan bestaat er overeenstemming over het oprichten van een
stichting, die als centrale financieringsbron voor alle Sorbische
voorzieningen en activiteiten kan functioneren. De meningen aangaande het
Sorbisch beleid lopen eerst uiteen, wanneer het om de Saksische actoren en
de Bonner regering gaat. De federale autoriteiten trappen op de rem wanneer
het gaat om het voortzetten van de in 1990 voor een afzienbare
overgangstijd overeengekomen financiële bijdrage van de zijde van Bonn.

De vorming van de nieuwe organisatie kan gezien worden als een over-
heidsproces pur sang, dat op het hoogste niveau, dat wil zeggen van de zijde
van de minister-presidenten, gedragen wordt. Van Sorbische zijde is welis-
waar het initiatief genomen om de ontstane problematiek aan te kaarten en
een oplossing voor te stellen, maar van de noodzaak om de overheid van een
en ander te overtuigen is geen sprake. Die omstandigheid heeft zowel te
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maken met de reeds in het ‘Eenwordingsverdrag’ overeengekomen
juridische grondslag, die mee het resultaat is van een succesvolle Sorbische
interventie, als met het door de Bondsrepubliek gevoerde verdere
minderhedenbeleid. Evenals in de geschiedenis eerder het geval is geweest,
wordt het beleid ten aanzien van de autochtone minderheid, zoals die in
Duitsland leeft, mede, of zelfs vooral, gebaseerd op de buitenlandse politiek
van Duitsland inzake met name de Duitstalige minderheden in Oost- en
Zuid-Europa. Dat was reeds het geval toen in de Weimarer Grondwet een
artikel met betrekking tot de minderheden werd opgenomen. En de na de
Tweede Wereldoorlog ontwikkelde houding tegenover de Deenstalige
minderheid in Zuid-Sleeswijk heeft alles te maken met de aanwezigheid van
een Duitstalige minderheid in het Deense Noord- Sleeswijk.

Ook de bijdragen van de Domowina aan de beleidsontwikkeling staan niet
los van het verleden, zoals onder meer blijkt wanneer het om de
samenstelling van de stichtingsraad gaat. Het op historische gronden
beargumenteerde voorstel om de stichtingsraad met twee adviserende leden
uit Polen, respectievelijk Tsjechië, uit te breiden, vindt echter geen
weerklank bij de overheidsactoren. De Sorbische zeggenschap blijft in de
nieuwe opzet relatief beperkt, in die zin dat de financierende overheden de
helft van de leden van de stichtingsraad benoemen en bovendien het laatste
woord houden wanneer het om financiële besluiten gaat.  Daarmee wordt163

concreet gestalte gegeven aan het adagium dat wie betaalt, bepaalt. In de in
1999 besloten definitieve vorm van de Stiftung draagt de Domowina de
Sorbische leden van de stichtingsraad vervolgens niet langer voor. De
Sorbische organisatie noemt dat zelf een beperking van haar politieke rol.
Dat oordeel getuigt niet van een brede opvatting van de door de Domowina
te spelen politieke rol. De gewijzigde statutaire bepaling illustreert de vanuit
het zicht van de overheid problematische vertegenwoordiging van de
Sorben. Formeel wordt de juridische status van de Domowina als een
hinderpaal gezien, maar feitelijk spelen zowel de historie en het
monopolistische karakter van die organisatie een rol.

Daar komt nog iets anders bij. De Domowina is een professionele
organisatie met betaalde werknemers die zich, bij het ontbreken van verdere
vertegenwoordigingen, in vele organen en organisaties als ‘Beroeps-Sorben’
manifesteren. In hoeverre de door hen verwoorde Sorbische belangen
feitelijk gedragen worden door de Sorbische bevolking, of dat er veeleer
sprake is van een met name op de continuïteit van het eigen functioneren
gericht streven, is moeilijk vast te stellen. Wel kan worden geconstateerd dat
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het bestaan en de wijze van functioneren niet los staan van de geringe
omvang van de Sorbische taalgroep. Bovendien kan uit de Saksische
houding tegenover en besluitvorming inzake de Domowina twijfel met
betrekking tot het bestaan en werken van de Domowina worden
geconcludeerd.

Het is niet verrassend dat de behoefte aan nieuwe activiteiten en voor-
zieningen op meer dan één wijze na de eenwording is gevoed. In dat beeld
past de oprichting van de Stiftung für das sorbische Volk als instrument,
waarmee de financiering van de Sorbische voorzieningen en activiteiten in
de zin van notitie 14 bij artikel 35 van het ‘Eenwordingsverdrag’,
gegarandeerd wordt. De Stiftung heeft niet alleen de taak om de continuïteit
van de bestaande voorzieningen en activiteiten vooreerst veilig te stellen,
maar ook de opdracht om nieuwe initiatieven te realiseren of mogelijk te
maken. Omdat een substantieel deel van het beschikbare budget opgaat aan
de bestaande voorzieningen, dat wil zeggen het overeind houden van
arbeidsplaatsen, is het begrijpelijk dat gezocht wordt naar alternatieven.
Daarin past een kritisch beschouwen van onder meer de Domowina, zoals
naar voren komt in de plaats die die organisatie inneemt in de aanbevelingen
van de door de Stiftung ingestelde commissie van deskundigen, die haar
rapport tekenend ‘Langsam wirds Zeit’ heeft genoemd (Tschernokoshewa,
1994:25-26, 93 e.v.).

De aanbevelingen van het rapport ‘Langsam wirds Zeit’ wachten nog op
realisatie. En dat betekent dat het sind de eenwording ontwikkelde beleid
inzake het Sorbisch vooral wordt gekenmerkt door behoud en continuïteit.
De uit de DDR-tijd afkomstige organisaties als het Nationale Ensemble en
het Duits-Sorbische Volkstheater, samen verantwoordelijk voor bijna de
helft van de in 1997 door de Stiftung gedane uitgaven, hebben hun werk
kunnen voortzetten, maar de Sorbischtalige televisie-uitzendingen missen
daarentegen ondanks de prioriteitsstelling nog de fondsen om uitgebreid te
kunnen worden. Een Sorbisch dagblad met anderhalf duizend abonnee’s
wordt met subsidie in leven gehouden, maar het denken aan een goedkoper
en zinvoller alternatief in de vorm van een Sorbisch weekblad is tot op
heden onmogelijk.

Wanneer de aandacht op de I van het BIC-model wordt gericht, valt het op
dat de aan het totstandkomen van de Stiftung ten grondslag liggende inter-
acties met name het kenmerk hebben van een interactie tussen en van over-
heidsvertegenwoordigers en organen. Brandenburg en Saksen coöpereren als
het om de Sorbische aangelegenheden gaat. Dat geldt zowel voor de onder-
linge afstemming, als voor de contacten richting federale overheid. De beide
deelstaten betrekken ook de Sorbische districten en steden bij het overleg.
En als feitelijk exclusieve niet-overheidsorganisatie participeert de
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Domowina in het beleidsproces. Zij kan als de initiator worden aangemerkt.
Die rol is echter slechts kortstondig en vervolgens ligt de hoofdrol in het
beleidsproces bij de Saksische staatssecretaris Ermisch. De Saksische
staatskanselarij vormt de ‘inner circle’ van de pleitcoalitie ten behoeve van
het Sorbisch. Het is verder opmerkelijk dat zich in de loop van het acht jaar
durende proces geen nieuwe actoren melden. Vanuit de Sorbische taalgroep
blijft het angstvallig stil. De vertegenwoordiging wordt aan de Domowina
overgelaten en blijkbaar maakt de gang van zaken het niet nodig om zich te
laten horen. De grond daartoe kan in de gang van zaken zelf zijn gelegen,
maar kan mogelijk ook worden toegeschreven aan een in de DDR
gebruikelijke gang van zaken. In die zin is de cultuur niet veranderd, of
anders geformuleerd, de culturele context verhindert een actieve participatie
van de direct betrokkenen, anders dan door de daartoe benoemde
vertegenwoordiging.

Gezien het niveau van tegenstellingen tussen de verschillende partijen, is
het niet verrassend dat geen sprake is van een beleidsgericht leren in de loop
van het beleidsvormingsproces. Dat aspect wordt evenmin bevorderd door
de nodige publieke discussie over de gang van zaken of de bemoeienis van
een professioneel forum. Het rapport van de commissie van deskundigen die
zich in opdracht van de Stiftung over de toekomst van de Sorbische
infrastructuur buigt, heeft wel enige discussie tot gevolg, maar kent geen
gevolgen voor het beleidsproces dat tot het Staatsverdrag van 1999 voert.

Voor zover een wijziging in de loop van de aan het totstandkomen van de
Stiftung ten grondslag liggende argumenten valt op te merken, hangt die
samen met juridische eisen. In het eerste aan de Bondskanselier gerichte
gemeenschappelijke schrijven van de minister-presidenten van
respectievelijk Brandenburg en Saksen wordt weliswaar op de Duitse
verantwoordelijkheid voor minderheden gewezen, maar gaat het toch vooral
om de continuïteit van de ‘sorbische Kulturarbeit’. In de vijfeneenhalf jaar
later door dezelfde autoriteiten aan de Bondskanselier gezonden brief wordt
het accent op het bestaan van het Sorbische volk gelegd en wordt
aangegeven dat een minderheid niet alleen gekenmerkt wordt door cultuur
en taal, maar juist door de gehele staat gesteund dient te worden met het oog
op de eigen ‘umfassenden Identität’. Die in de loop van de tijd
plaatsgevonden amendering heeft te maken met de interpretatie van het
‘Eenwordingsverdrag’ en de competentieverdeling tussen Bond en
deelstaten. Is cultuur grondwettelijk geen onderwerp van federaal beleid,
minderhedenbeleid valt daarentegen wel onder de verantwoordelijkheid van
de federale overheid.

Hiervoor werd reeds gewezen op de C van het BIC-model. Zoals ook in
het geval van de casus Horno is opgemerkt, lijkt ook in het geval van het
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totstandkomen van de Stiftung met name de culturele context zijn uitwerking
te hebben. Dat geldt overigens niet minder voor de omvang en de gedetail-
leerdheid van de door Brandenburg en Saksen ontwikkelde regelgeving.
Ondanks het in de Bondsrepubliek opgaan van de Duitse Democratische
Republiek en de daarmee gepaard gaande overgang naar een
markteconomie, draagt de culturele context nog het stempel van veertig jaar
socialistische dictatuur. Het vertegenwoordigingsmonopolie van de
Domowina, de passiviteit van verdere potentiële Sorbische actoren en de
leidende rol van de overheid bij het totstandkomen van de Stiftung,
illustreren die notie.

Concluderend kan het totstandkomen van de Stiftung für das sorbische
Volk gekwalificeerd worden als een proces, waarbij de betrokken overheden
niet van de juistheid van de nagestreefde Sorbische doeleinden overtuigd
behoefden te worden. Daarvoor zijn meerdere omstandigheden
verantwoordelijk. In de eerste plaats hebben de Sorbische
belangenbehartigers weten te profiteren van het gunstige moment. Het
‘policy window’ staat open als van Sorbische zijde aangedrongen wordt op
een regeling in het kader van het ‘Eenwordingsverdrag’ en vervolgens op
een oplossen van de acute financiële en organisatorische problemen van de
Sorbische infrastructuur. Het openstaande ‘policy window’ kan ook worden
omschreven als een situatie van toegenomen sensibiliteit van de zijde van de
meerderheid voor de minderheidsproblematiek. Die sensibiliteit heeft zowel
te maken met de in de bij het ‘Eenwordingsverdrag’ behorende notitie 14
vastgelegde ambitie het niet slechter te doen dan de DDR, of wat hiervoor
de kwaliteit van de democratie tegenover die van de eerdere dictatuur is
genoemd, als met het beroep dat gedaan wordt op het door de
Bondsrepubliek Duitsland gevoerde minderhedenbeleid dat vooral gericht is
op het verbeteren van de sitatie van Duitstalige minderheden in Oost- en
Zuid-Europa. Dat betekent dat het nieuw ontwikkelde beleid niet alleen het
resultaat is van de initiatieven van Sorbische zijde en de gevoerde
interacties, maar evenzeer samenhangt met een aantal aan het Sorbisch en de
situatie waarin zich die taal bevindt, externe factoren, dat wil zeggen
factoren die op zich niets te maken hebben met de positie van het Sorbisch.

7.6 Conclusies

Met betrekking tot het beleid van de Duitse overheid zoals dat hiervoor voor
het Sorbisch is nagegaan, kunnen zes slotopmerkingen gemaakt worden.

In de eerste plaats wordt het beleid inzake het Sorbisch, zoals dat door ver-
schillende overheden vanaf 1815 tot het einde van het nazi-bewind is
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gevoerd, gedurig gekenmerkt door assimilatie en germanisering. De Sorben
worden ondanks een historie die voor het huidige oosten van Duitsland
duizend jaar terug gaat, als een “Fremdkörper” beschouwd. De Sorbische
taalgroep is in de loop van die geschiedenis niet alleen in getal gedurig
teruggelopen, maar ook qua woongebied fors geslonken. Eerst na de Tweede
Wereldoorlog verandert de houding van de dan regerende machthebbers
tegenover de Sorben. Daarvoor kunnen verschillende factoren
verantwoordelijk worden gesteld. De positievere opstelling heeft alles te
maken met de door de nazi’s toegepaste onderdrukking van het Sorbisch en
het feit dat de Sorben zich verbonden weten met en ondersteund worden
door de Slavische volkeren ten zuiden en oosten van de nieuwe Duitse
grens. Bovendien werkt de DDR-verbondenheid met de Sovjet-Unie niet
negatief voor de eigen kleine autochtone Slavische taalgroep uit. De DDR
kan het zich in verhouding tot de grote socialistische broedervolken niet
veroorloven om de eigen Slavische minderheid te negeren. In de loop van de
tijd zal het beleid inzake het Sorbisch echter volledig ondergeschikt worden
aan de socialistisch-politieke doelen van de DDR. Eén van die doelen
bestaat uit de realisatie van een eigen energievoorziening. De daarmee
samenhangende grootschalige bruinkoolwinning in de Lausitz betekent een
aanslag op het bestaan van de Sorbische taalgroep. Daar staat tegenover dat
de DDR Sorbische voorzieningen en activiteiten mogelijk maakt, die zonder
de steun van de overheid niet zouden bestaan. Wanneer de na de Tweede
Wereldoorlog ontstane ommekeer ten aanzien van het Sorbisch geanalyseerd
wordt, kan worden vastgesteld dat die vooral te danken is aan voor de
Sorbische taalgroep externe factoren. Dat neemt overigens niet weg dat de
Sorbische actoren en met name de Domowina meteen na de Tweede
Wereldoorlog het initiatief namen om vergaande eisen met betrekking tot de
eigen bestuurlijke toekomst aan de overheid voor te leggen. Die eisen bleken
al snel onhaalbaar te zijn, maar zorgden wel voor het totstandkomen van een
uitgebreide regelgeving ten behoeve van het Sorbisch.

In de tweede plaats herhaalt de geschiedenis zich in zekere zin in de
‘Wendezeit’. Opnieuw weet de Sorbische pleitcoalitie zich op tijd te her-
structureren en op het goede moment zijn eisen met betrekking tot het Sor-
bisch in het eenwordingsproces in te brengen. Ook nu krijgen de Sorben hun
wensen met betrekking tot een bestuurlijke eenheid niet ingewilligd, maar
de Sorbische presentatie zorgt wel voor een voor de directe toekomst
substantiële vermelding in het ‘Eenwordingsverdrag’, alsmede in nieuwe
regelgeving in de deelstaten Brandenburg en Saksen. Ook nu weet de
zwakke Sorbische pleitcoalitie zich versterkt door een aantal aan het
Sorbisch externe factoren. Daarbij gaat het om de uit het internationale
minderhedenbeleid, zoals dat al langer door de Bondsrepubliek Duitsland
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wordt gevoerd, voortvloeiende overwegingen en verder om de normatieve
notie om het door de DDR in dezen gevoerde beleid niet te onderbieden.
Bovendien is het de vraag of de Sorbische wensen in een situatie van een
geïnstitutionaliseerde regelgeving en minder onzekerheid over de toekomst,
zo snel zouden zijn overgenomen als in 1990 het geval is. De gang van
zaken kan gekwalificeerd worden als een strategisch gebruik maken van
dynamische systeemveranderingen. De Sorbische taalgroep heeft laten zien
hoe nieuwe kansen te benutten.

In de derde plaats is de beleidsvorming inzake het Sorbisch sinds de een-
wording een onderdeel van een democratisch systeem. Die eigenschap
schept enerzijds verplichtingen en wekt anderzijds verwachtingen. Het
mislukte streven om het dorp Horno niet aan de bruinkoolwinning op te
offeren is voor de betrokkenen nog moeilijker te verteren vanuit de gedachte
dat de Bondsrepubliek de fouten van de DDR niet zou dienen te repliceren.
De notie van democratie tegenover staatsdictatuur heeft voor een verdieping
van de kernwaarde van het gepraktiseerde stelsel van opvattingen gezorgd
die de kans op alternatieve oplossingen lijkt te hebben verkleind. In een
dergelijke situatie valt het te verwachten, zoals inderdaad is gebeurd, dat de
ingeroepen hulp van een professioneel forum niet meer helpt om de
tegenpartij te overtuigen, maar vooral dient om het eigen gelijk te
bevestigen.

In de vierde plaats wordt de beleidsvorming inzake het Sorbisch nog altijd
gekenmerkt door een monopolie van de zich door een gouvernementele hou-
ding kenmerkende Domowina, als het gaat om de vertegenwoordiging van
de Sorbische belangen. Daarin verschilt de huidige structuur, ondanks eerste
pogingen om daar verandering in aan te brengen, niet wezenlijk van die in
de DDR-tijd. Het ontbreken van andere actoren en mede gezien de omvang
van de overheidssteun in relatie tot het aangenomen huidige aantal Sorbisch-
taligen, maakt dat de Sorbische taalgroep naar buiten de indruk weet te
wekken nog slechts te bestaan uit een aantal beroeps-Sorben. Wat voor de
structuur geldt, gaat niet minder voor de cultuur op. Het Sorbisch is nog
altijd veel meer een overheidsaangelegenheid, dan de zorg van de
Sorbischtaligen zelf. Bovendien kenmerkt de in Brandenburg en Saksen
gerealiseerde wetgeving zich, evenals die van de DDR, door een omvang en
gedetailleerdheid die wel in de Duitse benadering past, maar niet altijd door
de mogelijkheden tot implementatie worden gerechtvaardigd. De
gouvernementele houding van de Domowina komt niet alleen naar voren in
haar door de jaren heen op coöperatie met de overheid gerichte beleid, maar
vooral ook in haar op het realiseren van structuren gerichte streven. Het
realiseren van wet- en regelgeving is daarbij belangrijk. Kenmerkend is dat
de overkoepelende organisatie na de Tweede Wereldoorlog op bestuurlijke
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autonomie voor de Lausitz aanstuurde. En in de actuele situatie is culturele
en cultuurpolitieke autonomie voor de Sorbische actoren wederom het
voornaamste doel van de nagestreefde ontwikkeling (Tschernokoshewa,
1994:23).

In de vijfde plaats kan in de beschreven ‘Wendezeit’ een amendering in de
argumentatie voor het beleid inzake het Sorbisch geconstateerd worden.
Eerst is sprake van een behouden en verder ontwikkelen van de Sorbische
cultuur. In het vervolg wordt het accent echter steeds meer op de
minderheidsstatus van de Sorben gelegd. Die ontwikkeling staat niet los van
de institutionele structuur van de Bondsrepubliek die het cultuurbeleid tot de
competentie van de deelstaten heeft gemaakt, maar voor de Bond wel
verantwoordelijkheden op het terrein van de minderhedenbescherming ziet.
De koersverandering kan moeilijk anders worden gezien dan een
amendering van de gebruikte argumentatie, teneinde de continuïteit van de
federale steun te bewerkstelligen.

In de zesde plaats kan ten slotte worden gewezen op de, in het aan de
situatie van de Sorben gewijde eerste Saksische regeringsrapport, gevraagde
aandacht voor het noodzakelijk bevorderen van de tolerantie tussen Duits-
taligen en Sorbischtaligen. De aan noodzakelijke individuele tolerantie en
maatschappelijke erkenning gewijde woorden maken het verschil tussen de
Sorbische situatie en de hiervoor besproken taalgroepen duidelijk. In het
geval van het Sorbisch is sprake van een mate van actuele discriminatie die
in het geval van de Friezen en de Noordfriezen niet voorkomt. Dat geldt ook
voor het verleden, waarin de Sorben een repressie, en zelfs een dreigende
deportatie, hebben moeten ervaren, die de Friezen en Noordfriezen
onbekend is. Dat feit verklaart mede de snelle bereidheid van de Duitse
overheid om, zonder dat een langdurig beleidsvormingsproces nodig is,
beleid ten aanzien van de bescherming en het behoud van het Sorbisch te
ontwikkelen.
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8 Verklaren en vergelijken:

terug naar het BIC-onderzoeksmodel

8.1 Inleiding

Nu het onderzoek naar de verschillende taalbeleidssituaties is afgesloten,
beantwoord ik de eerder in hoofdstuk 1.7 ad D geformuleerde onderzoeks-
vragen. Welke zijn de overeenkomsten en verschillen in zowel de beleids-
voorbereiding, als het gerealiseerde beleid inzake de unieke regionale talen
in de onderzochte situaties? Welke verklaringen kunnen daarvoor worden
gegeven? Daarbij hanteer ik in het voorliggende hoofdstuk een tweedeling.

In 8.2 ga ik, aan de hand van de door het BIC-onderzoeksmodel aange-
boden lenzen, in op de beleidsvorming in de vijf geanalyseerde taalbeleids-
situaties, om vervolgens te besluiten met het formuleren van een aantal
conclusies in de vorm van hypothesen.

In 8.3 maak ik op grond van de voorafgaande hoofdstukken, een vergelij-
king tussen de betrokken taalsituaties. Ook hier sluit ik met een aantal
conclusies af. Beide paragrafen beginnen met de weergave van respectie-
velijk het in hoofdstuk 2 gepresenteerde BIC-model, dat zowel als
onderzoeks- als vergelijkingsmodel wordt gebruikt.

In het afsluitende deel van dit hoofdstuk presenteer ik in 8.4.1 een kritisch-
theoretische reflectie op de toepassing van het BIC-model. In 8.4.3 maak ik
een aantal meer methodologische opmerkingen over onder meer de gevals-
keuze en het vergelijken. De paragrafen 8.4.1 en 8.4.3 worden met enkele
conclusies afgesloten. Ten slotte ga ik in 8.4.5 in op de vraag naar mogelijk
vervolgonderzoek.

8.2 Verklaren van de beleidsvorming

Met behulp van het in hoofdstuk 2 geconstrueerde BIC-onderzoeksmodel,
dat zijn grondslag heeft in Teismans rondenmodel, wordt de onderzochte
beleidsvorming hierna geanalyseerd. Daarbij gaat het om de relatie tussen
het onderzochte beleid met, en het mogelijk verklaren met behulp van het
aan de beleidsvorming ten grondslag liggende voorafgaande beleid, de



Het Sorbisch in Duitsland

385

binnen het beleidsproces plaatsvindende interactie en de context voor het
beleidsproces.

Het BIC-onderzoeksmodel

Beleid is het product van voorafgaand beleid, interactie en context

. Beleidsgeschiedenis
ÿ waaruit bestaat het voorafgaand beleid?
ÿ welk beleid en welke regelgeving van internationale organisaties

spelen een rol bij de onderzochte beleidsvorming?

. Interactie
ÿ welke actoren zijn in welke rol en binnen welke pleitcoalitie(s) bij

de beleidsvorming betrokken?
ÿ Wat is de inhoud van de stelsels van opvattingen binnen de

pleitcoalities?
ÿ Hoe is het verloop van het interactieproces over meerdere jaren,

mede beoordeeld vanuit de functie van het beleidsgericht leren?

. Context
ÿ welke dynamische systeemkenmerken of korte termijn-sociaal-

conomische en politieke fluctuaties spelen een rol in de onderzochte
beleidsvorming?

ÿ welke stabiele of lange termijn-systeemkenmerken spelen een rol in
de onderzochte beleidsvorming?

8.2.1 Het Fries in Nederland

8.2.1.1 De B van BIC

De historische inbedding van de Nederlandse beleidsvorming inzake de
Friese taal kenmerkt zich door een langdurig, in intensiteit variërend proces,
dat in 1937 tot een eerste bescheiden resultaat op het terrein van de
onderwijswetgeving leidt. Vervolgens wordt, gezien vanuit de Friese
invalshoek, medio jaren vijftig wederom vooruitgang geboekt, wanneer
nadere wetgeving op het terrein van het onderwijs en het rechtsverkeer
wordt gerealiseerd, nadat in 1951 de gebeurtenissen plaatsvinden die onder
de naam Kneppelfreed bekendheid zouden verwerven. Kneppelfreed heeft
als ferment voor de beleidsvorming gewerkt, maar dat is niet de enige
verklaring voor het door de rijksoverheid instellen van de commissies
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zorgsector zijn daarvan slechts twee voorbeelden.
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Wesselings en Kingma Boltjes, waarvan het werk tot de genoemde
regelgeving zou voeren. Immers, daarvoor al hebben verschillende rapporten
de Friese onvrede met het centralistische Haagse bewind verwoord. De Ried
fan de Fryske Beweging heeft zijn rapporten ‘1940-1945’ uitgebracht en
Wijbenga (1948) heeft in opdracht van dezelfde Beweging een rapport over
decentralisatie als “een recht en een noodzakelijkheid” gepubliceerd. Dat
rapport is één van de ingrediënten voor het werk van de Provinciale
Adviescommissie voor het Decentralisatievraagstuk, die in 1951 met haar
bevindingen naar buiten kwam. Het gebruik van het Fries in het ambtelijk
verkeer en het rechtsverkeer in het algemeen en bij het afleggen van de eed
in het bijzonder, vormt een afzonderlijk hoofdstuk in het betreffende rapport
(1951:43-50).

Daarna zal het een aantal jaren stil blijven, zo is in 5.2.2 geconstateerd,
maar in de loop van de jaren zestig ontstaat een nieuw initiatief om de be-
leidsontwikkeling inzake het Fries weer op gang te helpen. Het eerste resul-
taat, de instelling van de Interdepartementale commissie Friese taalpolitiek,
leidt in 1972 niet alleen tot de erkenning van de rijksoverheid om medever-
antwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Friese taal te dragen, maar
houdt ook een bredere benadering van de Friese taalproblematiek in, dan
eerder werd gepraktiseerd. De erkenning van medeverantwoordelijkheid
voor het Fries betekent in materiële zin het verschijnen van een nieuwe post
voor de Friese taal en cultuur op de rijksbegroting.

De vooral op het onderwijs en de cultuur gerichte beleidsopties, maken
medio jaren zeventig met name plaats voor het beleid inzake de Friese taal
in het bestuurlijke verkeer. Dat onderwerp en met name de patstelling die
daarover tussen de Friese en Haagse pleitcoalitie ontstaat, vormt de directe
aanleiding om te proberen tot een bestuursovereenkomst te komen. Het in
deze studie geanalyseerde totstandkomen van de bestuursovereenkomst valt
in tijd deels samen met het streven om Friese regionale publieke televisie te
realiseren.

De beschreven gang van zaken laat zien dat de beleidsvorming inzake het
Fries aan de kant van de Friese pleitcoalitie, een ontwikkeling heeft door-
gemaakt van een sectorale, naar een bredere, meer integrale benadering.1

Ging het in eerste instantie vooral om het Fries in het onderwijs, naderhand
komen meer taaldomeinen in het vizier. Verder is geconstateerd dat aan
Haagse kant door de jaren heen sprake is van een geringe ontvankelijkheid
voor de Friese taaleisen. Zou deze ontvankelijkheid echter geheel ontbroken
hebben, dan zou van rijksbeleid inzake het Fries geen sprake zijn geweest.



Verklaren en vergelijken: terug naar het BIC-onderzoeksmodel

387

Het antwoord op de vraag waarom Den Haag zo weinig ontvankelijk is
voor de Friese taaleisen kan worden gevonden wanneer, zoals hierna
gebeurt, de C van het BIC-model in ogenschouw wordt genomen. Daarnaast
kan worden gewezen op de plaats van het taal- en cultuurbeleid naast andere
beleidsdomeinen en de daarmee samenhangende prioritering. In 2.3.6.2 is
gesproken over de ecologie van een beleid: de omvang van het beleid neemt
steeds verder toe, terwijl de beschikbare ruimte afneemt. In dat kader is het
voor een beleidsonderwerp niet eenvoudig om de beleidsagenda te bereiken
en vervolgens tot een succesvolle afronding te komen. Er zijn zoveel
onderwerpen dat er zelfs van beleidscongestie kan worden gesproken. De
onderlinge concurrentie tussen beleidsonderwerpen is groot. Als een
onderwerp onvoldoende prioriteit heeft, of niet over de middelen bezit om
een doorgaande interactie met de beleidvoerders te realiseren, zal het
gedoemd zijn om zonder resultaat naar de achtergrond c.q. de geschiedenis
te verdwijnen. Gezien de omvang van de beleidsontwikkeling, zoals die in
de loop van de twintigste eeuw inzake de Friese taal is gerealiseerd, kan niet
worden geconcludeerd dat het Fries in het geheel niet, maar evenmin grote
prioriteit als beleidsonderwerp in het centrum van de Nederlandse macht
heeft gehad en nog heeft.

De invloed van met name de Europese regelgeving op de ontvankelijkheid
van de centrale overheid voor Friese taalwensen en -eisen, kan voor de twee
geanalyseerde taalbeleidssituaties mogelijk niet substantieel zijn, toch lijkt
er sprake van een positieve uitwerking op de Haagse opvattingen. Mogelijk
dat in de nabije toekomst de werking van het Europees Handvest voor
regionale of minderheidstalen daar nog een verdere bijdrage aan levert. Zo
staan de voorbereidingen voor een derde bestuursovereenkomst Friese taal
en cultuur geheel in het teken van het Europees Handvest, zonder dat
daarmee overigens reeds een toegenomen ontvankelijkheid voor de Friese
wensen aan rijkszijde kan worden waargenomen.

De conclusie dat Fries geen of amper prioriteit in Den Haag heeft, neemt,
zoals het onderzoek laat zien, niet weg dat de Friese taal toch een aantal
malen onderwerp van beleidsvorming in het Haagse is geweest. Voor de ver-
klaring van dat feit dient naar de interactie en contextuele aspecten van de
beleidsvorming te worden gekeken: de I en de C van het BIC-model.

8.2.1.2 De I van BIC

8.2.1.2.1 Pleitcoalities

Zoals hiervoor is duidelijk gemaakt, is de gerealiseerde beleidsvorming
inzake de Friese taal het directe gevolg van Fries handelen in de richting van
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Het gebruik van de naam Friese Beweging geeft aan dat de samenstellende delen van die2

beweging één zijn in het streven om het Fries een hogere status te bezorgen, maar dat betekent
niet dat er ook overeenstemming bestaat over de wijze waarop dit doel bereikt kan worden.
In de recent verschenen uitgebreide geschiedenis van Leeuwarden, Leeuwarden 750-2000:3

Hoofdstad van Friesland, Franeker, 1999, komt Kneppelfreed overigens niet voor. Ook de
opmerkelijke passage, die in dat boek is gewijd aan de Friese Beweging, vult die hiaat niet op
(Kunst, 1999:460).
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de nationale beleidvoerders. Als de Friese pleitcoalitie geen eisen en wensen
zou hebben geformuleerd en vervolgens ter realisatie zou hebben
nagestreefd, zou van een Fries taalbeleid van de kant van de rijksoverheid
geen sprake zijn geweest.

In de loop van de tijd wisselt de Friese pleitcoalitie qua samenstelling. In
het begin zijn het de bestuurders van de Friese organisaties, samenstellende
delen van wat de Friese Beweging wordt genoemd, die zich tot de overheid
wenden om hun wensen ten aanzien van de plaats van het Fries in het
onderwijs kenbaar te maken.  Het zijn in de benadering van Berveling2

(1994:17) niet- benoemde belanghebbenden die het initiatief nemen, terwijl
de beslissers en benoemde belanghebbenden eerst later in zicht komen. Dat
geldt zowel voor de in 1937 eerste gerealiseerde wetgeving inzake het Fries,
als voor de ronden die in de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig zullen
volgen.

De overheidsacties in de eerste helft van de jaren vijftig, vangen aan na de
publicatie van de bewegings- en decentralisatierapporten, zoals die geënta-
meerd zijn door de Ried fan de Fryske Beweging. Bovendien kan in dit
kader worden gewezen op de invloed van de gebeurtenissen, die onder de
naam Kneppelfreed in de geschiedenis zouden worden bijgeschreven.  In3

1972 volgt de rijkserkenning voor het Fries, nadat dezelfde Ried fan de
Fryske Beweging op een gedeelde verantwoordelijkheid voor de Friese taal
heeft aangedrongen. Het is tegelijk de eerste keer dat de Friese provinciale
overheid zich als pleitbezorger voor een verbetering van de positie van het
Fries gaat inzetten. De Friese pleitcoalitie bestaat sindsdien niet meer alleen
uit de niet-benoemde belanghebbenden, maar eveneens uit beslissers.
Daarmee wordt een ontwikkeling in gang gezet die het provinciale
overheidsbestuur steeds verder in het centrum van de Friese pleitcoalitie
heeft gebracht. Als het gaat om het Fries in het officiële verkeer vormt de
provinciale overheid samen met de door haar benoemde belanghebbenden,
zelfs de ‘inner circle’ van de ‘policy community’. In die zin is de
beleidsvorming inzake het Fries hoe langer hoe verder ‘verstatelijkt’. Die
constatering wordt nog eens bevestigd door de casus van de realisatie van de
Friese regionale publieke televisie. Het begin van het streven om Friestalige
televisie te verwerkelijken ligt bij de niet-benoemde belanghebbenden,
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waarna het provinciaal bestuur in de loop van de jaren hoe langer hoe meer
een actieve voortrekkersrol gaat spelen. Die rol bestaat niet alleen uit
interactie met Haagse en Hilversumse belanghebbenden, maar ook uit het
versterken van de Friese pleitcoalitie, middels de oprichting en inzet van
nieuwe actoren. Dat betekent dat de niet-benoemde belanghebbenden naar
de achtergrond verdwijnen, ten gunste van benoemde belanghebbenden,
zoals de Wurkgroep Frysk yn it Offisiële Forkear, de Commissie Friese Taal
en de STEK. Tegelijk valt bij de realisatie van de Friese televisie de rol van
Omrop Fryslân op. Voordat in 1988 de regionale omroepen worden
verzelfstandigd, bepaalt de NOS de plaats van de regionale omroep in het
landelijke omroepbestel. Als de regionale omroep, inclusief Omrop Fryslân,
niet meer onder de verantwoordelijkheid van de NOS , maar als zelfstandige
stichting een zendmachtiging heeft verkregen, kan zij haar eigen beleid
vaststellen. Omrop Fryslân neemt de daarmee samenhangende nieuwe
kansen waar en gaat snel na de verzelfstandiging een actieve rol spelen om
de publieke regionale televisie te realiseren. Van facilitator binnen de Friese
pleitcoalitie ontwikkelt zij zich tenslotte tot voortrekker.

De constatering dat van een verstatelijking van de Friese pleitcoalitie
sprake is, vraagt om het maken van nog twee opmerkingen. In de eerste
plaats impliceert de verstatelijking van de pleitcoalitie, in die zin dat de
coalitie met name uit overheidsactoren bestaat, een verstatelijking van het
beleidsvormingsproces. Het totstandkomen van de bestuursovereenkomst
Friese taal en cultuur laat dat zien. In de loop van het proces is steeds meer
van een zuiver ambtelijke deelname sprake. Alleen waar dat niet anders kan,
of waar de direct betrokkene zich niet terzijde laat schuiven, zoals in het
geval van de Fryske Akademy, worden derden bij het proces betrokken. In
de tweede plaats moet worden gewezen op een tweede vorm van
‘verstatelijking’. Daarbij gaat het om de ‘gouvernementalisering’ van de
Friese Beweging, in de zin dat de politieke tak van die beweging in de vorm
van de Frysk Nasjonale Partij, vanaf 1966 in Provinciale Staten van Fryslân
is vertegenwoordigd. Met de komst van die nieuwe actor krijgt de
provinciale pleitcoalitie, en krijgen met name de provinciale
overheidsactoren binnen die coalitie, een nieuw elan als het om het beleid
inzake de Friese taal gaat.

De Friese pleitcoalitie bestaat verder uit actoren in de tweede lijn, zoals
media en wetenschappers. In de jaren vijftig en zestig vormen de beide
provinciale dagbladen, Leeuwarder Courant en De Friese Koerier, met hun
respectievelijke hoofdredacteuren Jan Piebenga en Fedde Schurer, relevante
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De Friese Koerier ging per 1 november 1969 op in de Leeuwarder Courant. Jan Piebenga4

(1910-1965), hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, was vanaf 1946 tot zijn overlijden,
voor de PvdA lid van Provinciale Staten van Fryslân. In die functie gebruikte hij vanaf de
zomerzitting van de Friese Staten in 1946 het Fries. De Commissaris der Koningin, mr. H.P.
Linthorst Homan, liet dit toe, toen duidelijk werd hoe hoog deze kwestie Piebenga zat. Het
voorbeeld van Piebenga werd geleidelijk door meer Statenleden gevolgd. Voor de Tweede
Wereldoorlog werd de Friese taal niet toegelaten in de provinciale vergaderzaal, hoewel het
reglement van orde geen bepalingen met betrekking tot het taalgebruik kende (Van der Schaaf,
1977:355).
Fedde Schurer (1898-1968), hoofdredacteur van De Friese Koerier, was voor de PvdA van
1956 tot 1963 lid van de Tweede Kamer.
Hendrik Algra (1896-1982) was hoofdredacteur van het Friesch Dagblad van 1935 tot 19775

en voor de ARP lid van de Eerste Kamer van 1946 tot 1969. Dr. Sytze Faber (1937) was van
1977 tot begin 1985 lid van de Tweede Kamer voor ARP/CDA en tevens lid van de
hoofdredactie van het Friesch Dagblad. Zie ook: hoofdstuk 5, noot 6.
Uiteraard is het niet zo dat iedere coalitiewisseling een voordeel voor de verlaten coalitie6

behoeft in te houden. Ook het blijvend staan achter de door de betrokken pleitcoalitie
gepraktiseerde kernwaarden is daartoe een vereiste. De in Fryslân geboren onderwijsminister
mr. J. Terpstra vertoont in de jaren twintig bijvoorbeeld weinig begrip voor de Friese wensen
inzake het onderwijs. Hetzelfde geldt voor drs. L.M.L.H.A. Hermans, oud-Commissaris der
Koningin in Fryslân, die als minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moeilijk nog
als lid van de pleitcoalitie voor de Friese taal kan worden gezien. Oud-minister H. Wiegel is,
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actoren.  Ook in het vervolg van de beleidsvorming zijn de Leeuwarder4

Courant en het Friesch Dagblad, de laatste in de persoon van de
hoofdredacteur jarenlang met een directe toegang tot het parlement,
belangrijke opinievormers met betrekking tot de status van het Fries.  Van5

een wetenschappelijke inbreng is onder meer sprake wanneer het om de
bijdrage van Pietersen (1969) gaat. Zijn taalsociologisch onderzoek opent de
Haagse pleitcoalitie de ogen voor het levende karakter van het Fries dat
eerder bijna doodgewaand was (Wiese, 1980:171).

De samenstelling van pleitcoalities verandert in de loop van de tijd, zo
wordt hiervoor geconstateerd. Naast veranderingen in de binnenste cirkel
van de pleitcoalitie, is ook sprake van veranderingen in de buitenste cirkel
van de pleitcoalitie. Daarbij gaat het vaak om een incidenteel ‘aanschuiven’.
Een voorbeeld daarvan is de Bond van Nederlandse Onderwijzers, wiens in
1936 ingenomen standpunt ten aanzien van het Fries in het onderwijs, niet
zonder belang is voor de realisatie van het doel zoals dat door de
pleitcoalitie wordt nagestreefd. Van groter belang voor de realisatie van
beleidsdoelen lijken echter die actoren die in de loop van de tijd van
pleitcoalitie wisselen. Het meest saillante voorbeeld daarvan is D.IJ.W. de
Graaff-Nauta, lid van het Friese College van Gedeputeerde Staten, die in
1986 bewindsvrouw op het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt en
daar vervolgens meer dan acht jaar een centrale rol speelt in de
beleidsvorming inzake het Fries.  Daarnaast blijken parlementariërs een6
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wanneer hij in 1982 zijn Haagse bestaan inwisselt voor het ambt van Commissaris der
Koningin in Fryslân, in zijn daarop volgende twaalfjarige ambtsperiode moeilijk op publieke
betrokkenheid bij het Friese taalbeleid te betrappen. Eerder is in dit verband gewezen op het
verschijnsel van multipele inclusie van actoren. Actoren zijn bij voortduring in een veelvoud
van sociale contexten en dus ook meerdere pleitcoalities betrokken.
In die zin is het niet onbelangrijk om vast te stellen dat het aantal Friese parlementariërs7

structureel achterblijft, bij wat het inwonertal van de Provincie Fryslân zou doen verwachten
(Hemminga, 1999:302).
De Tweede Kamer telt op dat moment zes uit Fryslân afkomstige leden. Dat aantal zou sinds8

1956, het jaar dat de Kamer 150 leden ging tellen, slechts eenmaal worden overtroffen,
namelijk in de zittingsperiode 1990-1994 (Hemminga, 1999:302).
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belangrijke rol te spelen.  Zij maken in principe deel van de ‘Haagse’7

pleitcoalitie uit, maar vormen voor de Friese pleitcoalitie als het ware een
bruggenhoofd in de te overtuigen concurrerende coalitie. Van de acht leden
van de Tweede Kamer die de motie-Vellenga in 1972 mee ondertekenen,
zijn er vijf uit de provincie Fryslân afkomstig.  En op de lange weg naar de8

realisatie van de Friese televisie worden meer dan eens Kamerleden
ingeschakeld, om daarmee de betreffende minister op voor de Friese wensen
positievere gedachten te brengen.

Aan de kant van de ‘Haagse’ pleitcoalities kan worden vastgesteld dat van
een eenduidige opstelling geen sprake is. Aan de ene kant zijn daar de
minister-president, zijn raadadviseur en de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, die beseffen dat het beleid met betrekking tot de Friese taal op
enigerlei wijze nader geregeld dient te worden. Aan de andere kant bevinden
zich de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, die de
provinciale televisieboot zo lang mogelijk afhoudt, en de politieke leiding
van respectievelijk het departement van Onderwijs en Wetenschappen en het
departement van Justitie die eveneens weinig oog voor de Friese wensen
hebben. Op het terrein van de televisie heeft de NOS, evenals haar
rechtsvoorgangers, een monopolie dat amper ruimte voor een regionale
invulling laat. Een uitbreiding van het regionaal omroepbestel past niet in
het stelsel van opvattingen. Het is voor de Friese pleitcoalitie een ploegen
op de rotsen. Daar komt eerst een einde aan, wanneer de formele
verantwoordelijkheid voor de regionale omroep bij het provinciaal bestuur
komt te liggen en de NOS buiten beeld raakt: zij verliest haar plaats in de
landelijke pleitcoalitie.

8.2.1.2.2 Beleidsgericht leren

In 2.3.6.2 is aandacht gevraagd voor de aard van de interactie in de vorm
van het beleidsgericht leren. Met het laatste worden de “relatively enduring
alterations of thought or behavioral intentions that result from experience
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and are concerned with the attainment (or revision) of policy objectives”
bedoeld (Sabatier, 1993:19). Dit leren kan drie objecten betreffen:
- het stelsel van opvattingen van de concurrerende pleitcoalitie;
- de methoden ter bereiking van beleidsdoelen;
- het eigen stelsel van opvattingen.

Terwijl in 1937 nog moeilijk van een beleidsgericht leren inzake het Fries
kan worden gesproken, verandert dat reeds in de jaren vijftig. Van een
werkelijk toenemend begrip van de Haagse pleitcoalities voor de Friese
opvattingen, is echter eerst sprake in het geval van de Interdepartementale
commissie Friese Taalpolitiek. Het toenemende begrip zal echter niet
blijvend zijn, want bij de voorbereiding van de bestuursovereenkomst is,
evenals in het geval van de realisatie van de Friese regionale publieke
televisie, opnieuw amper sprake van een beleidsgericht leren aan de zijde
van de ‘Haagse’ pleitcoalitie.

Aan de kant van de Friese pleitcoalities wordt evenmin blijk gegeven van
een substantieel beleidsgericht leren. Het streven om het begin jaren tachtig
nog nieuwe beleidsinstrument van de bestuursovereenkomst voor het Fries
in te zetten, kan als een voorbeeld van de tweede categorie van
beleidsgericht leren worden aangemerkt. Hetzelfde geldt niet minder voor de
oprichting en inzet van de STEK. Het vervolgens weer loslaten van de STEK
kan eveneens als een voorbeeld van beleidsgericht leren worden
aangemerkt. Toen de inzet van de speciaal daartoe opgerichte organisatie
niet langer opportuun was, omdat met het verdwijnen van de Omroepwet
ook de basis aan de STEK-plannen ontviel, werd niet geaarzeld om een
andere weg in te slaan om het gestelde doel te bereiken.

Beleidsgericht leren is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zo
is in 2.3.6.2 aangegeven. Daarbij gaat het om het niveau van tegenstellingen
tussen de betrokken actoren, de analytische hanteerbaarheid van het beleids-
onderwerp, de aanwezigheid van een professioneel forum en de continuïteit
van de interactie. Wanneer de Fries-Haagse (Hilversumse) interacties in
ogenschouw worden genomen, kan het praktisch ontbreken van het
beleidsgericht leren en daarmee van beleidsresultaten, moeilijk verklaard
worden uit discontinuïteit in interacties. Zowel over meerdere decennia, als
door de jaren heen, is in het geval van de geanalyseerde taalbeleidssituaties,
sprake van langdurige interactieprocessen. Het betrekkelijk ontbreken van
beleidsgericht leren lijkt vooral te maken te hebben met de noties inzake het
niveau van tegenstellingen tussen de betrokken pleitcoalities, alsmede de
analytische hanteerbaarheid van het onderwerp. Achteraf kan worden
vastgesteld dat de tegenstellingen tussen de Friese wensen en de ‘Haagse’
opvattingen, te groot zijn gebleken om tot opmerkelijke resultaten te leiden.
In de gebruikte benadering heeft dat te maken met zowel de grotendeels
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ontbrekende analytische hanteerbaarheid van het taalbeleid, als het
ontbreken van wat eerder een professioneel forum is genoemd. Op de
momenten dat er wel sprake is van een analytische hanteerbaarheid, als
empirische cijfers betreffende de maatschappelijke situatie van het Fries
aangevoerd kunnen worden, blijkt aan de kant van de Haagse pleitcoalitie
wel sprake van een beleidsgericht leren.

De opvattingen van de onderscheiden pleitcoalities inzake het Fries zijn te
onverenigbaar gebleken, om veel beleidsresultaten te kunnen verwachten.
Die onverenigbaarheid staat niet los van wat hiervoor over de historische in-
bedding van het beleid is opgemerkt.

De analyse van het totstandkomen van de bestuursovereenkomst Friese
taal en cultuur heeft duidelijk gemaakt dat vanaf het begin, dat wil zeggen
nadat de beleidsvorming in de Commissie Friese Taal op een onwrikbare
tegenstelling tussen Haagse en Friese leden was stukgelopen, van Friese
zijde consensus met de ‘Haagse’ pleitcoalitie is nagestreefd. Daarmee werd
geen ruimte gelaten om op het niveau van de kernwaarden tot een
beleidsgericht leren te geraken en daarmee tot verdergaande
beleidsresultaten te komen. Het tot een strikt ambtelijke kring beperken van
het beleidsproces heeft het uiteindelijke resultaat nog verder beperkt. Als
een meer strategisch gebruik van de beschikbare potenties was gemaakt, had
van Friese zijde mogelijk meer bereikt kunnen worden.

Beleidsuitkomsten zijn overigens niet alleen het resultaat van de
interacties van en tussen de verschillende actoren en coalities. Het
BIC-model vraagt daarom eveneens aandacht voor de context van het
beleidsproces.

8.2.1.3 De C van BIC

Wanneer de verschillende beleidsvormingsprocessen inzake het Fries aan
een analyse worden onderworpen, kunnen in de genoemde gevallen
verschillende aan het betrokken beleidssysteem externe factoren worden
onderscheiden, die niet zonder belang voor het bestaan, of de uitkomst van
het beleidsproces zijn. Deze context voor de betrokken beleidsvorming
bestaat, zo is eerder vastgesteld, zowel uit relatief dynamische, als meer
stabiele systeemkenmerken. Tot de laatste kunnen fundamentele culturele
waarden, de maatschappelijke structuur en de structurele inrichting van het
staatsbestel gerekend worden. De dynamische systeemkenmerken bestaan
uit de korte termijn-veranderingen in de sociaal-economische en politieke
omstandigheden.

Hiervoor is gewezen op de afwezige Haagse ontvankelijkheid voor de
Friese taalwensen. Deze ontbrekende ontvankelijkheid staat niet los van de
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stabiele systeemkenmerken voor het Friese taalbeleid. Daarbij kan gewezen
worden op de eerder geconstateerde ontbrekende Haagse tradities om
taalbeleid in het algemeen te voeren. Dat deze tradities er niet zijn, kan
mogelijk samenhangen, zo is eerder opgemerkt, met de ontbrekende
mogelijkheden tot het voeren van een nationalistische politiek in de
zeventiende eeuw, vanwege het federale karakter van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Ook is gewezen op de ontbrekende voedingsbodem
voor de ideologie van de natiestaat, hetgeen niet los staat van de culturele en
religieuze heterogeniteit van het land. Alleen in de tijd van het Koninkrijk
der Nederlanden (1815-1830) is van een min of meer actief taalbeleid
sprake. Koning Willem I wilde de positie van het Nederlands in de
Zuidelijke Nederlanden versterken en vaardigde daartoe verschillende
Koninklijke Besluiten inzake het gebruik van het Nederlands uit.

Voor de nieuwste tijd is gewezen op een mogelijk onderontwikkeld
cultureel besef en de daarmee mogelijk deels samenvallende culturele
vanzelfsprekendheid die Nederland laat zien, wanneer het om het behoud
van de eigen taal en cultuur gaat. Een dergelijke vanzelfsprekendheid maakt
de empathie voor het bestaan van een regionale taal er niet groter op: “Wat
willen die Friezen? Wij zijn toch allen Nederlanders?” Vanuit Fries
perspectief zijn dat factoren die in meerdere of mindere mate een rijksbeleid
inzake de Friese taal bemoeilijken. Daar kunnen echter nog enkele
verklaringen aan worden toegevoegd.

Zo kan gedacht worden aan de betrekkelijk geringe omvang van het land,
als het gaat om afstanden en aantallen inwoners. Dat leidt al snel tot de
vraag in hoeverre een relatief klein land zich een regionaal gedifferentieerd
taalbeleid kan veroorloven, zonder een fragmentariseren van het beleid te
veroorzaken of de eenheid van het land tekort te doen.

De verhouding tussen meerderheids- en minderheidstaal speelt evenzeer
een rol. Die verhouding wordt bepaald door verschillen in getal, status en
macht. Sprekers van een regionale taal zijn gedwongen om de
communicatief bredere meerderheidstaal taal te leren en te gebruiken.
Andersom bestaat die noodzaak niet. Dit gegeven maakt de gevoelde
noodzaak tot het ontwikkelen van beleid inzake een regionale taal niet
groter.9

Er kan ook op de staatkundige inrichting worden gewezen. Nederland is
sinds de Franse tijd een gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarbinnen de
eerdere soevereiniteit van de provincies is ontmanteld. ‘Den Haag’ heeft het
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voor het zeggen en de bereidheid om afzonderlijke regelingen voor
afzonderlijke provincies te treffen, lijkt niet groot te zijn.

Deze systeemkenmerken lijken door de jaren heen stabiel te blijven. Er
zijn echter ook systeemkenmerken die wel in de loop van de tijd veranderen.
Daaronder kan het na de Tweede Wereldoorlog ontstane elan om nieuw
beleid te ontwikkelen worden begrepen. En in dat kader bestaat een, voor de
ontwikkeling van regelgeving ten behoeve van de Friese taal, niet
ongunstige culturele context. Ook in de tweede helft van de jaren zestig,
wanneer de Ried fan de Fryske Beweging zich tot de rijksoverheid wendt
met de bedoeling om beleid inzake het Fries te entameren, speelt een
dynamisch systeemkenmerk een cruciale rol. Het is de tijd dat de contouren
van de ‘verzorgingsstaat’ zich beginnen af te tekenen, mede mogelijk
gemaakt door gunstige economische ontwikkelingen. De overheidsuitgaven
en -inkomsten stijgen ongekend.  Het is ook de tijd dat er voor het eerst10

sinds vele jaren sprake is van protestbewegingen op grote schaal. Nieuwe
politieke partijen dienen zich aan (Ellemers, 1979:433). Kortom, de tijd is
rijp om het Fries op de beleidsagenda te zetten.

Samenvattend laten de jaren zestig een dynamiek zien die de omstandig-
heden voor nieuwe beleidsontwikkelingen inzake het Fries gunstig beïnvloe-
den. In navolging van de Bewegingsried onderkent het Friese provincie-
bestuur de kansen, hetgeen uiteindelijk leidt tot de erkenning van de zijde
van de Rijksoverheid van het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de
Friese taal.

Bij het totstandkomen van de bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur,
lijkt heel wat minder van positief werkende externe korte termijn-factoren
sprake te zijn. Feitelijk wijzigt de context zich eerst opnieuw substantieel als
de Europese dimensie in het vizier komt. De naderende realisering van een
Europese interne markt werpt zijn schaduwen vooruit, in die zin dat een
zekere verontrusting over de toekomst van het Nederlands ontstaat, met in
het kielzog daarvan een groeiende empathie voor het bestaan en de toekomst
van het Fries. In dezelfde tijd publiceert de Raad van Europa een eerste
concept van het Handvest voor regionale of minderheidstalen, dat in de loop
van de jaren negentig de Europese beleidsparaplu boven het bestaan van de
regionale talen, waaronder het Fries, zou gaan vormen. Daarmee kreeg de
Friese pleitcoalitie versterking vanuit een eerder onverwachte hoek: Europa.

Bij de realisatie van de Friese regionale publieke televisie is sprake van
een zich substantieel wijzigende context. Die context bestaat onder meer uit



Het beleid inzake unieke regionale talen

396

de ontwikkelingen op het terrein van de omroep, die culmineren in de
introductie van commerciële omroep in Nederland. De ontmanteling van het
Hilversumse omroepmonopolie is daar een direct gevolg van. Deze
verzwakking van de actor, die tot dan binnen het omroepbestel de eerste
viool speelde, leidt ook tot het laten varen van de verantwoordelijkheid voor
de regionale omroep, zoals die sinds 1945 werd gepraktiseerd. Als de
regionale omroepen in Nederland, inclusief Omrop Fryslân, verzelfstandigd
zijn, kunnen voor het eerst plannen gemaakt worden om de tot dan
samengebonden vleugels uit te slaan. Als het landelijke omroepbestel niet
op zijn grondvesten geschud zou hebben, dan zou het Friese streven ter
realisering van de Friese regionale publieke televisie, althans in de
beschreven periode, tot mislukken gedoemd zijn geweest.

8.2.1.4 Conclusies

Wanneer de beleidsvorming inzake de Friese taal in termen van het BIC-
model wordt geanalyseerd, kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:

Door de jaren heen kenmerkt de beleidsvorming betreffende de Friese taal
zich door een geringe ontvankelijkheid van de nationale beleidvoerders voor
de Friese wensen. De achtereenvolgens door de Friese pleitcoalities
gepraktiseerde kernwaarden blijken niet of slechts zeer spaarzaam met die
van de ‘Haagse’ pleitcoalities te corresponderen. In die zin blijft de
beleidsvorming, met uitzondering van de in 1972 bereikte doorbraak
betreffende het door de Rijksoverheid meedragen van verantwoordelijkheid
voor het Fries, beperkt tot een aanpassing van de secundaire aspecten van
het ‘Haagse’ stelsel van opvattingen. Voor de Haagse beleidvoerders heeft
de Friese taal binnen het door de jaren heen grote aanbod van
beleidsonderwerpen geen prioriteit. Die constatering geldt overigens
eveneens voor het Nederlands. Fries taalbeleid wordt alleen ontwikkeld, als
van Friese zijde het initiatief tot formuleren van eisen en wensen wordt
genomen en de daarvoor noodzakelijke ontvankelijkheid aan Haagse zijde
wordt bevorderd door de werking van dynamische systeemkenmerken. Maar
alleen interactie, die dankzij de met taal verbonden etnische dimensie, wordt
volgehouden, is onvoldoende om in de onderzochte taalbeleidssituaties
rijksbeleid te doen ontwikkelen. In die zin hebben de Friese pleitbezorgers
externe ‘hulp’ nodig, die er voor zorgt dat de ontvankelijkheid voor de
regionale eisen in het Nederlandse centrum van de politieke macht, in ieder
geval tijdelijk, toeneemt. Een dergelijke tijdelijke toename van de
ontvankelijkheid voor de regionale taalwensen kan, in navolging van
Kingdon (1984:174), een ‘open policy window’ worden genoemd.
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De onderzochte taalbeleidssituaties laten verder zien dat, als beleid
gevormd wordt, dat mee afhankelijk is van de samenstelling van de
verschillende pleitcoalities. Zodra Friese actoren op relevante plaatsen deel
uitmaken van de ‘Haagse’ pleitcoalitie, neemt de kans op het realiseren van
Fries taalbeleid toe.
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8.2.2 Het Noordfries in Duitsland

8.2.2.1 De B van BIC

Deze studie heeft duidelijk gemaakt dat de deelstaat Sleeswijk-Holstein,
sinds het einde van de jaren tachtig, een min of meer actief beleid met
betrekking tot het Noordfries ontwikkelt. Maar ook daarvóór is van
beleidsvorming inzake het Noordfries sprake, die vooral te danken is aan de
aandacht die het Deens en de Deenstalige minderheid in Sleeswijk-Holstein
weten te trekken. Dankzij de inspanningen van de Deense pleitcoalitie krijgt
het Noordfries in 1949 een vermelding in de ‘Kieler Erklärung’. Maar de zes
jaar later tot stand gekomen ‘Bonn-Kopenhagener Erklärungen’ wijden geen
woord aan het Noordfries.

Eerst in de loop van de jaren zeventig lijkt er iets te veranderen in de hou-
ding van de Sleeswijk-Holsteinse overheid tegenover het Noordfries. Het
onderwijs van het Fries wordt uitgebreid en de institutionele structuur ver-
beterd. Van een werkelijke verbetering is echter pas sprake in de loop van
de jaren tachtig, wanneer mee onder de invloed van de Europese
ontwikkelingen, de SSV-vertegenwoordiger in het parlement het initiatief
neemt om de regering te vragen een rapport over de situatie van de Friese
taal en cultuur uit te brengen. Eén van de uitkomsten van de nieuwe
aandacht is de vestiging van het parlementaire Gremium für Fragen der
friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande Schleswig-Holstein. De nieuwe
houding tegenover het Noordfries culmineert tenslotte in het nieuwe
Grondwetsartikel 5, dat onder meer zegt: “Die nationale dänische
Minderheit und die friesische Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und
Förderung.”

De houding van Sleeswijk-Holstein betreffende de in het land wonende
minderheden, heeft verder geresulteerd in een actieve opstelling om in de
nieuwe Duitse Grondwet, zoals die, na de Duitse eenwording wordt
voorbereid, een minderhedenartikel analoog aan de Sleeswijk-Holsteinse
formulering op te nemen. Dat de ‘Kieler’ houding tegenover het Noordfries
echter ook zijn reserves kent, blijkt uit het feit dat het Noordfries pas onder
de bepalingen van deel III van het Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen werd gebracht, nadat de Sleeswijk-Holsteinse regering
zijn aanvankelijke aarzelingen op dat punt heeft overwonnen, na van meer
dan één kant daartoe aangemoedigd te zijn.

Wanneer op de gang van zaken met betrekking tot het Noordfries in de
Sleeswijk-Holsteinse beleidsvorming wordt teruggeblikt, kan worden vast-
gesteld dat er slechts van een bescheiden aandacht sprake is. Een aandacht
die eerst aan het einde van de jaren tachtig wordt uitgebreid. Als de
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Sleeswijk- Holsteinse overheid beleid inzake het Fries ontwikkelt, is dat
dankzij de inspanningen en/of aanwezigheid van de Deenstalige minderheid
in het land. De Noordfriezen bevinden zich, met andere woorden, op een
bijwagentje dat getrokken wordt door de Deenstaligen in Zuid-Sleeswijk.
Hiervoor is in dit verband gesproken over een met de Deense minderheid
meeliften door de Noordfriese taalgroep.

De bescheiden positie van het Fries binnen de Sleeswijk-Holsteinse
beleidsvorming kan verder moeilijk los worden gezien van de omvang en de
fragmentatie van de Noordfriese taalgroep, alsmede het grotendeels
ontbreken van wat eerder een geactiveerde etnische dimensie is genoemd.

8.2.2.2 De I van BIC

8.2.2.2.1 Pleitcoalities

In 6.2.2 en 6.2.3 is duidelijk gemaakt dat, voor zover van een Noordfriese
pleitcoalitie kan worden gesproken, die verdeeld is in twee principieel van
elkaar verschillende organisaties. Aan de ene zijde bevindt zich de Duits-
georiënteerde Nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe en
aan de andere kant de met de Deenstalige minderheid coöpererende
Foriining for nationale Friiske. Deze fragmentatie van slechts beperkt
aanwezige krachten lijkt, naast het ontbreken van verdere actoren, de
getalsmatig kleine en taalkundig versplinterde taalgroep tot nu toe geen
voordeel gebracht te hebben.

De geringe omvang van de Noordfriese taalgroep en de daaruit voort-
komende Noordfriese Beweging, wordt ook geïllustreerd door het belang
van slechts enkele, maar op meerdere posities opduikende, individuele
vertegenwoordigers van die Beweging, alsmede de betekenis van wat in
6.2.4 ‘buitenstaanders’ werd genoemd.

Nadat de regering van Sleeswijk Holstein op het terrein van de
Noordfriese taalgroep actief is geworden, richt haar aandacht zich niet in de
laatste plaats op het versterken van de Noordfriese pleitcoalitie. Daartoe
stelt zij het ambt van ‘Grenzlandbeauftragte’ in, evenals het
‘Friesengremium’. Het ‘Friesengremium’ verschaft de Noordfriezen directe
toegang tot de Kieler en in indirecte zin ook Bonner bureaucratie.
Bovendien vormt het nieuwe orgaan een podium waarop de principiële
tegenstellingen tussen de twee voornaamste Noordfriese actoren
gepacificeerd kunnen worden.

De politieke tak van de Deenstalige minderheid speelt een belangrijke rol
binnen de coalitie van Noordfriese pleitbezorgers. Het is het SSV-lid van de
Kieler Landtag, Karl Otto Meyer, dat het initiatief neemt tot een regerings-
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rapport over de situatie van de Friese taal en cultuur. Hetzelfde lid neemt
vervolgens het initiatief tot het instellen van het ‘Friesengremium’, dat met
het parlement verbonden is. Dat laat tegelijk de relevantie van het parlement
aan de zijde van de ‘Kieler’ pleitcoalitie zien. Het parlement treedt voor de
Noordfriezen in het krijt, en doet dat tegen de scepsis van onder meer de
ambtelijke bureaucratie in, zoals naar voren komt uit de gang van zaken met
het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. Als er geen
Deense minderheid of een SSV in Sleeswijk zou zijn geweest, dan zou het
Noordfries heel wat minder beleidsmatige aandacht hebben gekregen, dan
thans het geval is.

Het streven om het Noordfries op de publieke radio te kunnen beluisteren
is één van de weinige voorbeelden, waarin gedurende langere tijd, bijna
twintig jaar, sprake is van een actief gemeenschappelijk Noordfries
beleidsdoel. Maar ook in dit geval bestaat de kern van de Noordfriese
pleitcoalitie uit slechts enkelen, die overigens wel proberen derden bij hun
streven te betrekken. In die zin kunnen de jeugdcommissie van de FUEV, de
Husumer Nachrichten, en de Nordfriesische Wörterbuchstelle van de Kieler
universiteit, als tweede lijns- actoren worden gezien. Zij zijn de supporters
van een pleitcoalitie, waarvan de kern door het Nordfriisk Instituut wordt
gevormd. De Noordfriese pleitcoalitie schroomt niet om de
‘Grenzlandbeauftragte’ en de verschillende politieke partijen op het spoor
van de gewenste uitbreiding van de publieke omroep te zetten. Tegelijk
moet worden vastgesteld dat de Kieler regering, dè stemmacht bezittende
actor in dit geval, op grote afstand blijft. Zij onthoudt het Noordfriese
streven steun, niet in de laatste plaats vanwege de wettelijk vastgelegde
onafhankelijkheid van de publieke omroep. Anders dan op grond van de
geschiedenis verwacht mocht worden, doen de Noordfriezen, afgezien van
een verzoek van de SSV aan de NDR, geen beroep op de Deenstalige min-
derheid. Evenmin bemoeit het in de loop van het proces gerealiseerde
‘Friesengremium’ zich met het door beide Noordfriese verenigingen
gedragen streven om het Noordfries via de ether te kunnen beluisteren. Als
alle Noordfriese potentiële actoren gemobiliseerd waren, zou de kans op het
realiseren van het gestelde doel vergroot zijn.

8.2.2.2.2 Beleidsgericht leren

Wanneer de lens op de interacties wordt gericht, die aan de beleidsvorming
inzake het Noordfries ten grondslag liggen, valt als eerste de omvang
daarvan op. Feitelijk is de gerealiseerde beleidsvorming niet het product van
Noordfriese interacties, maar van het bestaan en de inzet van de Deenstalige
minderheid. Het geringe aantal Friessprekenden en de daar nog bij komende
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verdeeldheid binnen de Noordfriese taalgroep spelen daarbij een rol. Als er
bovendien sprake zou zijn van een etnicering van het Noordfries, dan zou de
kans op beleidsvorming groter zijn geweest.

De beleidsvorming is evenmin toegenomen met het totstandkomen van het
‘Landtaggremium’ voor Friese vraagstukken. Dat doet de vraag stellen of de
Noordfriese taalbeleidssituatie wel een beleidsgericht leren laat zien. Is er
sprake van “relatively enduring alterations of thought and behavioral in-
tentions” als het gaat om relevant geachte eigen of concurrerende doelen en
methoden?

Aan de kant van de Kieler bureaucratie kan in de loop van de tijd
inderdaad van een beleidsgericht leren gesproken worden, in die zin dat het
begrip voor de Noordfriese wensen, zoals naar voren komt uit de
beleidsontwikkeling sinds 1987, is toegenomen. Daarvoor was het
Noordfries een bijna vergeten onderwerp, dat slechts in het onderwijs een
bescheiden plaats had weten te veroveren. Thans vermeldt de
Sleeswijk-Holsteinse Grondwet het recht van de Noordfriezen op
bescherming en steun. En de inrichting van het ‘Landtaggremium’ voor
Friese vraagstukken kan, evenals het instellen van het ambt van
‘Grenzlandbeauftragte’, worden gezien als een illustratie van het verbeteren
van het eigen begrip met betrekking tot de methoden om bepaalde kern-
waarden te kunnen verwezenlijken.

Voor de Noordfriese pleitcoalitie is het, zoals in 6.2.5.2 reeds werd gecon-
cludeerd, moeilijker om van een beleidsgericht leren te kunnen spreken. Het
is de vraag of het Noordfriese streven om het Fries op de publieke omroep te
krijgen, realistisch genoemd kan worden. De NDR-opvattingen met
betrekking tot de te verwachten aantallen luisteraars lijken immers niet
geheel aan de werkelijkheid voorbij te gaan. Dat geldt zeker wanneer de
fragmentatie van het Noordfries, alsmede het ontbreken van Friestalige
programmamakers, in ogenschouw worden genomen. Dergelijke
constateringen maken echter weinig indruk op de Noordfriezen. De
pogingen om het gestelde doel te bereiken worden dan ook onveranderd
voortgezet.

Het uiteindelijke resultaat van bijna twintig jaar pleiten voor Fries op de
radio, kan minimaal worden genoemd. Het feit dat de Noordfriezen dan ook
uiteindelijk de moed verliezen, kan als een vorm van beleidsgericht leren
opgevat worden: het eigen begrip van de logische en causale verbindingen
binnen een stelsel van opvattingen neemt toe.

De bevindingen met de Noordfriese taalbeleidssituatie kunnen worden
verwoord in de vaststelling dat als de interactie in omvang en continuïteit
slechts gering is, en bovendien een professioneel forum en analytische
hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp ontbreken, de kans op een
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Hongarije, Italië, Polen, Roemenië en de Sovjet-Unie. In de jaren tachtig van de twintigste
eeuw telden de genoemde minderheden in totaal meer dan 4 miljoen personen. Daarnaast
bevinden zich omvangrijke Duitse gemeenschappen in Argentinië, Brazilië, Canada en de
Verenigde Staten van Amerika (Born/Dickgießer, 1989:15-16).
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beleidsgericht leren navenant is. Dat niet meer beleidsgericht leren heeft
plaatsgevonden, kan moeilijk aan het niveau van tegenstellingen tussen
pleitcoalities worden toegeschreven. In feite zijn de kernwaarden van de
Noordfriese pleitcoalitie door de jaren heen amper in het geding geweest.
Veeleer lijkt sprake te zijn van een actief aanpassingsbeleid van de zijde van
de Sleeswijk-Holsteinse overheid. Een beleid dat de Noordfriese
pleitcoalitie lijkt te zijn overkomen.

8.2.2.3 De C van BIC

Voor zover sprake is van beleidsvorming inzake het Noordfries, is dat,
weliswaar niet geheel, maar toch grotendeels, het gevolg van stabiele
systeemkenmerken die extern aan het betrokken beleidssubsysteem zijn. Dat
is al het geval wanneer in de jaren twintig Pruisen om redenen buiten het
Noordfries gelegen, een tolerant beleid inzake de minderheden in het land
voert. Dat beleid heeft alles te maken met de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog en de daarop volgende Vrede van Versailles. Bovendien staat
de Duitse houding niet los van de zorg over Duitse minderheden buiten de
eigen staatsgrenzen. Daarbij gaat het feitelijk om een gegeven dat in de
gehele twintigste eeuw een rol speelt. In het sinds 1920 tot Denemarken
behorende Noord-Sleeswijk, is slechts één van de Duitstalige minderheden
buiten Duitsland te vinden.11

De aanwezigheid van een veel grotere Deenstalige minderheid binnen de
landsgrenzen van Sleeswijk-Holstein kan voor de Noordfriezen als een
stabiel systeemkenmerk worden opgevat. Als er geen sprake was geweest
van de aanwezigheid en bemoeienis van de Deenstaligen, dan zou het
Noordfries, zeker in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog,
beleidsmatig genegeerd zijn.

Relatief dynamische systeemkenmerken zouden in latere decennia
eveneens een voorname rol spelen. Zo is de vooruitgang in de
beleidsvorming inzake het Fries eind jaren tachtig en begin jaren negentig,
niet los te zien van de nieuwe politieke kleur van de Kieler regering. Na 38
jaar CDU-bewind wist de SPD in de parlementsverkiezingen van 8 mei 1988
de grootste electorale meerderheid in de na-oorlogse parlementaire
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De SPD behaalde 54,8% van de uitgebrachte stemmen, die 46 zetels in de Landtag op-12

leverden. De CDU behaalde 27 zetels en de SSV behield haar ene zetel. De eclatante ver-
kiezingsuitslag had alles te maken met de zogenaamde Barschel-affaire (Schöning, 1992:
65-66).
In de aanloop tot de Landtagverkiezingen in het jaar 2000 laat CDU-lijsttrekker Volker Rühe13

weten dat het ambt van ‘Grenzlandbauftragte’ kan worden opgeheven. “Minderheitsfragen
sind Chefsache” zo deelt hij vertegenwoordigers van de Deenstalige minderheid op 26 juni
1999 te Flensburg mee (Husumer Nachrichten, 28 juni 1999). Dat een beleidsonderwerp tot
het takenpakket van de hoogste autoriteit behoort, wil overigens niet zeggen dat de aandacht
daarmee is gediend. Oud-minister Genscher (1997:198-199) wijst daarop. De promotie van
een beleidsonderwerp tot “Chefsache” bevorderde volgens hem de “Problemferne bei Ent-
scheidungsprozessen und verzögerte Entscheidungen durch den sogenannten Flaschenhals-
effekt. Außerdem lag der größere Sachverstand bei den zuständigen Behörden.”

403

geschiedenis te behalen.  De nieuwe regering is er veel aan gelegen om12

beleidsvernieuwingen door te voeren. De introductie van zowel de
‘Grenzlandbeauftragte’ als het ‘Friesengremium’ passen in dat beeld.13

Hiervoor is niet aangetoond dat de Noordfriezen ook verder gebruik hebben
weten te maken van de opmerkelijke politieke kleurverandering van de
deelstaatregering.

Tot de dynamische systeemkenmerken voor de Noordfriese
beleidsvorming kan ook ‘Europa’ worden gerekend. Het initiatief van de
SSV in de Kieler Landtag om de regering te verzoeken een rapport over de
situatie van de Friese taal en cultuur uit te brengen, wordt mede gemotiveerd
door op de Europese ontwikkelingen te wijzen. Overigens had de
Noordfriese SPD al eerder de ‘Niebüller Erklärung’ aangenomen, waarin op
de bescherming van bedreigde identiteiten werd aangedrongen. Het was
voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog dat een partij van de meerderheid
zich met dat onderwerp bezighield.

8.2.2.4 Conclusies

De onderzochte Noordfriese beleidsvorming levert de volgende conclusies
op.

Als in Sleeswijk geen Deense minderheid zou hebben bestaan, dan zou het
beleid betreffende het Noordfries nog bescheidener geweest zijn, dan thans
het geval is. In feite hebben noch de B, noch de I van het BIC-model de
doorslag voor de realisatie van beleid gegeven, maar is het Noordfries een
voorbeeld van een taalbeleidssituatie, waarin de C van het BIC-model de
verklaring aanreikt voor wat tot stand is gebracht. De in 2.3.3 gereleveerde
benadering van Kitschelt (1983:34-50) dat in tijden van stabiliteit en
continuïteit het juist de door hem abstract genoemde beleidsdeterminanten
zijn die de beleidsuitkomsten beïnvloeden, lijkt door de Noordfriese casus
bevestigd te worden. Het zijn immers niet de concrete beleidsdeterminanten,
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zoals de doelstellingen en mogelijkheden van de Noordfriezen zelf, maar
zogenaamde omgevingskenmerken, die de doorslag hebben gegeven in het
totstandkomen van het beleid inzake het Noordfries.
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8.2.3 Het Sorbisch in Duitsland

8.2.3.1 De B van BIC

Het voorafgaand onderzoek heeft in de eerste plaats de omvang en het
niveau van de actuele regelgeving betreffende het Sorbisch laten zien. De
deelstaten Brandenburg en Saksen hebben beide, in hun nog korte bestaan
als deelstaat van de Bondsrepubliek Duitsland, een relatief uitgebreide
regelgeving betreffende het Sorbisch gerealiseerd. In beide staten is sprake
van grondwetsartikelen, wetten en verschillende verordeningen. Die omvang
valt niet los te zien van de voorgeschiedenis, zo is hiervoor duidelijk
gemaakt.

In de loop van het veertig jaar durende bestaan van de Duitse Democra-
tische Republiek is het Sorbisch object van een uitgebreide regelgeving. Het
beleid dat in dienst staat van hogere socialistische doelen, heeft een
uitgebreid patroon van voorzieningen gerealiseerd. Marti (1992:31) heeft
zich in dat verband niet ten onrechte afgevraagd welke, in omvang
vergelijkbare, Europese taalminderheid over een gelijke institutionele
infrastructuur, verankering in het onderwijs en rijkdom aan publicaties in de
eigen taal, beschikt.

Dat de Sorben een Slavisch volk vormen, dat bovendien ernstig te lijden
heeft gehad onder de nazi-dictatuur, heeft in de periode na de Tweede
Wereldoorlog, naast de inzet en activiteit van de Sorben zelf, de bereidheid
van de overheid om beleid te ontwikkelen, helpen bevorderen. De Tweede
Wereldoorlog is nog maar amper voorbij of de Sorben staan reeds op de
overheidsstoep om het Sorbisch onderwijs te bepleiten. En als de Duitse
Democratische Republiek in 1990 in de Duitse Bondsrepubliek opgaat, doet
zich een vergelijkbare situatie voor. De Sorben weten opmerkelijk te
profiteren van een situatie, waarin de nieuwe democratische machthebbers
zich niet kunnen permitteren minder te presteren dan hun voorgangers. De
voor de Sorben nieuwe Bonner autoriteiten garanderen, in ieder geval
vooreerst, de continuïteit van de tijdens de Duitse Democratische Republiek
opgebouwde infrastructuur aan regelgeving en voorzieningen. Gezien de
mate waarin de actualiteit een verdere beleidsvorming met betrekking tot het
Sorbisch laat zien, heeft het er alle schijn van dat de Sorbische
infrastructuur voltooid is. Schijn in die zin, dat niet alle Sorbische wensen in
de hedendaagse situatie zijn vervuld. Zo wordt het ontbreken van
Sorbischtalige televisie als een actueel tekort ervaren.
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kritische reflectie op het materiële functioneren, maar heeft ook te maken met de formele
positie van de organisatie. Als juridische vereniging kan zij in formele zin alleen haar leden,
dat wil zeggen een minderheid van de Sorbischtaligen, vertegenwoordigen.
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8.2.3.2 De I van BIC

8.2.3.2.1 Pleitcoalities

In het onderzoek komt naar voren dat het pleidooi voor het Sorbisch door de
jaren heen wordt gevoerd door vooral één Sorbische organisatie, de Domo-
wina. Het is opmerkelijk te noemen dat de monopoliepositie van de,
personeel en organisatorisch aangepaste, Domowina ook na de Duitse
eenwording is gebleven. Wel zijn enkele eerste scheurtjes in die positie
waarneembaar. Daarvoor heeft onder meer de in Brandenburg ingestelde
parlementaire Rat für sorbische Angelegenheiten, evenals de sinds kort in
Saksen bestaande evenknie, gezorgd. In Saksen worden, anders dan in
Brandenburg, naast de Sorbische organisaties, in de praktijk de Domowina,
ook de gemeenten in de Sorbischtalige regio genoemd, als de organen die
leden voor de Raad kunnen voordragen. Saksen heeft het alleenrecht van de
Domowina verder teruggebracht bij de samenstelling van de stichtingsraad
van de Stiftung für das sorbische Volk. Sinds 1998 worden de daarin
zittende vertegenwoordigers van de Sorben niet langer voorgedragen door
de Domowina.14

De Stiftung für das sorbische Volk is een nieuwe actor binnen de
Sorbische pleitcoalitie. Haar oprichting blijft niet zonder gevolgen voor de
positie van de Domowina. Dat geldt zowel voor de personeelsformatie, als
de verhouding tot overheid en Sorbische organisaties. Het feit dat de
Stiftung over de verder te verdelen middelen beschikt, maakt haar tot een
relevante actor. De in 1995 vastgestelde taakverdeling tussen de twee
organisaties betekent een forse aanslag op de positie van de Domowina.
Overigens zijn plaats en competentie van de twee organisaties tot op heden
niet uitgekristalliseerd.

In de hiervoor beschreven acties om Horno te behouden, neemt de Domo-
wina slechts een bescheiden plaats in. Op het eerste gezicht is dat bevreem-
dend, omdat de casus Horno een relevante mogelijkheid biedt om de regel-
geving van de deelstaat inzake het Sorbisch op zijn waarde te toetsen. De
secundaire rol die de Domowina, ondanks haar positie als dè Sorbische
belangenbehartiger, in het Horno-proces speelt, kan verklaard worden uit
een viertal noties: de ambivalente relatie tussen Sorben en
bruinkoolwinning; de in vergelijking met eerdere DDR-omstandigheden
onorthodoxe gang van zaken; de slechts smalle Sorbische grondslag voor het
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minister-president wendt met het verzoek Horno niet aan de bruinkoolwinning op te offeren.
Daarom vallen de briefschrijvers terug op de cijfers die in de jaren 1880/1884 werden
verzameld. Uit het (nog) niet-gepubliceerde taalsociologische onderzoek naar de actuele
situatie van het Niedersorbisch, uitgevoerd door Ralph Jodlbauer en Han Steenwijk
(Zweigstelle für Niedersorbische Forschungen des Sorbischen Instituts, Cottbus), wordt de
streek ten noorden van de stad Cottbus een gebied genoemd, waar de situatie van het Sorbisch
slechter is dan het gemiddelde niveau in de Niederlausitz. Dezelfde onderzoekers stellen vast
dat het Niedersorbisch feitelijk alleen nog gedragen wordt door personen boven de zestig.
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streven om Horno te behouden; en het feit dat het streven om het Sorbisch te
behouden, een nevendoel is van het streven om Horno voor de
bruinkoolwinning te sparen, en daarmee niet de hoogste prioriteit van de
zijde van de Domowina krijgt.15

Anders dan in het beleidsproces dat tot de oprichting van de Stiftung für
das sorbische Volk leidt, laat de Hornoër gang van zaken een levendige, in
de loop van de tijd veranderende, pleitcoalitie zien. De aanvang van de
coalitie is te vinden in de oprichting van een lokale actiegroep, die
vervolgens het gemeentebestuur van Horno gaat vormen. Ook het district
stelt zich actief op, waarna de coalitie wordt uitgebreid met supporters als
politieke partijen, vakbonden, economische organisaties, kerken en
actiegroepen. De oprichting van een nieuwe actor, de Ronde Tafel “De
toekomst van Guben” betekent het begin van een nieuwe ronde in het
beleidsvormingsproces. Verklaringen en resoluties van de Tafel worden
ondersteund door de districten Guben, Forst en Eishüttenstadt. Ook de
Domowina sluit zich aan. In het verloop worden nieuwe publieke acties
ontwikkeld, waarbij de ‘inner circle’ van de coalitie zich weet te verzekeren
van de steun van onder meer de Evangelische Kerk in Berlijn-Brandenburg,
de dienst Bosbeheer Peitz en de dienst Monumentenzorg van Brandenburg.
Van over de grens meldt de stad Gubin zich, die met verwijzing naar
Duits-Poolse overeenkomsten bezwaar maakt tegen de voorgenomen
plannen om Horno te amoveren.

In de volgende ronde krijgt het proces een steeds juridischer karakter.
Zowel  de  Domowina ,  a ls  verschi l lende  gemeenten  en
samenwerkingsvormen van gemeenten, beginnen juridische procedures
tegen de plannen van de centrale overheid aan te spannen. Een saillant
aspect van de gehele gang van zaken bestaat uit het verdwijnen van de
gemeente Horno. De machtiger hogere overheid reorganiseert het lokale
bestuur en dat betekent het einde voor de kern van de pleitcoalitie. De
gemeente Horno gaat in de gemeente Jänschwalde op.

Tegenover de pleitbezorgers om het dorp Horno te behouden staat het
bestuur van de deelstaat Brandenburg, de Dienst voor de Mijnbouw en de
bruinkoolindustrie. Binnen de regering neemt de minister-president ten op-
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zichte van Horno een bijzondere positie in. Hij is formeel de hoogst-
verantwoordelijke, maar voelt zich ook aangesproken in zijn kwaliteit van
gekozen politicus. Zijn vroeg gedane toezegging om niet tegen de wil van de
Hornoërs te stemmen, brengt hem in een ethisch lastig parket.

Bij het totstandkomen van de Stiftung für das sorbische Volk is van Sor-
bische betrokkenheid, anders dan van de kant van de Domowina niets te
merken. Het initiatief voor het oplossen van de acute problemen met de
Sorbische infrastructuur ligt bij de Sorben zelf, maar wordt vervolgens al
snel overgenomen door de Saksische staatskanselarij. In een eendrachtig
coöpereren tussen de betrokken beslissers en belanghebbenden, wordt
ge t rach t  de  Bonner  s t emhebbenden  to t  een  b l i j vende
medeverantwoordelijkheid voor het Sorbisch te bewegen. De twee
minister-presidenten maken het onderwerp tot ‘Chefsache’. Dat resulteert
snel in toezeggingen, maar dat wil niet zeggen dat alle Bonner betrokkenen
met de gekozen oplossing gelukkig zijn. Dat blijkt zodra het om een
definitiever karakter voor de gekozen voorlopige regeling gaat.

De Sorbische pleitcoalitie is, voor zover het niet om de Bonner beleids-
vorming gaat, grotendeels synoniem aan de Domowina, en daarmee is de
Sorbische beleidsvorming vooral een zaak van ‘professionals’. De
medewerkers van de Domowina duiken, weliswaar met verschillende petten
op, in allerlei beleidssituaties op. De niet-‘official’ vertoont zich
daarentegen niet. Die omstandigheid maakt van de Sorbische beweging niet
alleen een beweging van functionarissen, maar doet ook sterk denken aan de
nomenclatuur uit de DDR-tijd.

8.2.3.2.2 Beleidsgericht leren

De beide keren dat de Domowina zich in haar bestaan met een amendering
van haar kernwaarden aan de substantieel gewijzigde omstandigheden heeft
weten aan te passen, kunnen als een vorm van beleidsgericht leren
gekwalificeerd worden. Dat is het geval tijdens het DDR-bewind, wanneer
de Domowina in de dan heersende ideologie meegaat en de eigen waarden
ondergeschikt maakt aan die van de staat. Dat is ook het geval als het einde
van de DDR nadert en de Domowina zich organisatorisch en personeel
opnieuw formeert. Sindsdien manifesteert de Domowina zich als de
democratische overkoepeling van alle Sorbische organisaties.

Bij het totstandkomen van de Stiftung für das sorbische Volk is de
interactie feitelijk van een beperkte omvang en is van een beleidsgericht
leren amper sprake. Het gaat in dit geval om overleg tussen Sorben,
regionale autoriteiten en de federale regering in Bonn. De laatste behoeft
echter niet van de relevantie en noodzaak van de Sorbische wensen
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overtuigd te worden, omdat reeds eerder is besloten de
DDR-verworvenheden in de toekomst vooreerst te garanderen. Als
tegenstellingen in waarden en doelen ontbreken, is de noodzaak van een
beleidsgericht leren verder niet aanwezig.

Daar komt nog bij dat de tijd voor een uitgebreid beleidsvormingsproces
eenvoudig ontbreekt, gezien de urgentie om de Sorbische infrastructuur
overeind te houden. Er dienden acuut spijkers met koppen geslagen te
worden, wilde het gehele bouwwerk niet in een keer ten gronde gaan. In
zo’n situatie is er geen gelegenheid om alternatieven te ontwikkelen of
besluiten nog eens te heroverwegen en met betrokkenen door te nemen. Het
actuele beleid inzake het Sorbisch kan kortom minder als het product van
interactieprocessen gezien worden, dan wel van eerder beleid en externe
factoren.

Het streven om Horno te behouden biedt een ander perspectief op de Sor-
bische beleidsvorming. In het geval van Horno is wel sprake van een door-
gaande interactie van qua samenstelling wisselende pleitcoalities. De doelen
van de deelnemende coalities staan lijnrecht tegenover elkaar:
bruinkoolwinning versus het behoud van Horno. Als de kern van een stelsel
van opvattingen wordt bedreigd en de inzet van een ieder hoog is, wordt
leren moeilijk, zo is eerder gesteld. De casus Horno bevestigt die notie.
Zelfs wanneer de Horno-coalitie een gerespecteerd buitenlands
onderzoeksbureau inschakelt om de eigen eisen kracht bij te kunnen zetten,
heeft dat geen enkele invloed op het standpunt van de tegenstanders.
Hetzelfde geldt voor het inwinnen van juridisch advies door het ministerie
van Milieu. De regering besluit met zijn beleidsvorming niet op de
uitkomsten van de juridische advisering te wachten. Hoewel de ‘analytische
hanteerbaarheid’ van de bruinkoolwinning niet ter discussie staat, zijn de
verschillen in opvatting te groot om een beleidsgericht leren te realiseren. In
die zin houdt de aanwezigheid van professionals en dominantie van
professionele normen geen garantie voor een ‘beleidsgericht leren’ in.

De in het geding zijnde opvattingen betreffen niet alleen het dorp Horno
of de manier van bruinkooldelving. Horno staat symbool voor de tientallen
dorpen die reeds zijn afgegraven en nog worden afgegraven. En de
bruinkoolwinning staat niet alleen voor energiebeleid en de gevolgen voor
de werkgelegenheid en cultuur en het milieu en landschap, maar ook voor
veertig jaar DDR-beleid, waarin geen plaats was voor inspraak of
democratische besluitvorming. Wanneer het om het behoud van Horno gaat,
gaat het om de wijze waarop in een democratie het beleid tot stand komt,
contra de wijze waarop de DDR dat placht te doen. Dit conflict wordt nog
aangewakkerd door de minister-president van Brandenburg die, middels een
klare toezegging aan de bevolking van Horno, duidelijk maakt dat het
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binnen de nieuwe staatsrechtelijke constellatie niet meer gaat, als tijdens het
DDR-bewind. Dat de minister- president vervolgens naar het
ongebruikelijke instrument van persoonlijke schrijvens grijpt om zijn
tegenstanders te overtuigen, kan als een vorm van beleidsgericht leren
worden gezien.

Een zelfde constatering kan gemaakt worden wanneer het om de
informatie van de minister-president gaat die aangeeft dat het niet om
definitieve beslissingen gaat, maar om voorlopige besluiten, waarvan de
uitvoering afhankelijk wordt gemaakt van verdere ontwikkelingen. Wanneer
de bruinkoolindustrie zijn doelen zonder Horno weet te bereiken, dan zal dat
de regering welgevallig zijn, zo laat de minister-president aan de inwoners
van Horno weten. Mocht het toch zover komen dat Horno opgeofferd moet
worden, dan zal de regering een nieuw-Horno bouwen. Op die wijze wordt
getracht het accent op het behoud van Horno, het hoofddoel in het denken
van de pro-Horno-coalitie, te verleggen naar de meer secundaire elementen
in het stelsel van opvattingen.

In zowel de Saksische als Brandenburgse casus bereikt de
overheidscoalitie zijn doel. Dat maakt wederom de relevantie duidelijk van
de actoren die een beleidscoalitie vormen. Als de minister-president, de
regering en de verdere ambtelijke bureaucratie deel van een pleitcoalitie
uitmaakt, zal die coalitie zijn doel heel wat eenvoudiger bereiken, dan de
coalitie die het zonder relevante overheidsactoren dient te stellen.

8.2.3.3 De C van BIC

Voor de Duitse Bondsrepubliek speelt het eigen beleid inzake Duitstalige
minderheden in het buitenland een rol, zodra het om het beleid betreffende
de minderheden binnen de landsgrenzen gaat. De beleidsvorming
betreffende de Deenstalige minderheid in Sleeswijk laat dat zowel in de
eerste jaren na de Eerste, als na de Tweede Wereldoorlog duidelijk zien. En
dat is evenzeer het geval als het om de positie van het Sorbisch gaat. In die
zin kan het bestaan van Duitse minderheden in het buitenland als een stabiel
systeemkenmerk voor het binnenlands minderhedenbeleid worden
aangemerkt. Daar komt nog bij dat de internationale context voor het
ontwikkelen van beleid inzake minderheden sinds de aanvang van de
Organisatie (Conferentie) voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, in
de tweede helft van de jaren zeventig, aanmerkelijk is verbeterd. Het
Sorbisch profiteert op het moment dat de behoefte daaraan groot is, namelijk
als de DDR verdwijnt, van het gunstige internationale en nationale klimaat
voor autochtone minderheden.
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Een dynamisch systeemkenmerk werkt echter niet mee. Daarbij gaat het
om het nationale klimaat dat er niet beter op wordt, nadat de eerste euforie
over de eenwording is verdwenen en het economisch getij moeilijker wordt.
In de jaren na de eenwording wordt Bonn met financiële problemen
geconfronteerd en bovendien blijft het een vraag in hoeverre de federale
steun voor het Sorbisch formeel verenigbaar is met de Bonner competentie.
Daarmee laat een definitief financieel arrangement voor het Sorbisch langer
op zich wachten, dan eerder de bedoeling was.

In het geval van Horno is gewezen op de invloed van zich snel wijzigende
economische omstandigheden. De sanering van de economie en
privatisering van voormalige staatsbedrijven betekenen een aanslag op de
werkgelegenheid. Dat geldt ook voor de bruinkoolindustrie: dè
werkverschaffer in de Lausitz. Dat werkgelegenheidsargumenten vervolgens
een voorname rol spelen in het beleidsvormingsproces inzake Horno is
verklaarbaar. Andere overwegingen, de toekomst van het Sorbisch
inbegrepen, staan daarbij in de schaduw. Overigens speelt de
werkgelegenheidsargumentatie ook een voorname rol als het om het
oprichten van de Stiftung für das sorbische Volk gaat. Er dient immers in de
eerste plaats een oplossing gevonden te worden voor het kunnen blijven
betalen van de salarissen van de werknemers van de Sorbische instellingen.

Het verdwijnen van de Duitse Democratische Republiek kan als de wijzi-
ging van een stabiel systeemkenmerk worden gezien. De Sorben hebben de
kansen, die samenhangen met de plaatsvindende vreedzame revolutie, met
beide handen weten aan te grijpen om de bestaande regelgeving en infra-
structuur binnen de nieuwe omstandigheden veilig te stellen. Die
constatering geldt evenzeer voor de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog, toen van Sorbische zijde eveneens adequaat gebruik werd
gemaakt van de ontvankelijkheid om tot regelgeving inzake het Sorbisch te
komen.

In 2.3.6.3 is onder de relatief stabiele systeemkenmerken gewezen op de
culturele context van de beleidsvorming. Hofstede (1991:149) is geciteerd
om aan te geven dat Duitsland tot de landen behoort, waar onder de
inwoners een opmerkelijk streven naar zekerheid kan worden waargenomen.
Het hoog scoren op de onzekerheidsvermijdingsindex resulteert in een
wetgeving die opvalt door zijn uitgebreidheid. In die zin past de regelgeving
inzake het Sorbisch in het beeld dat Hofstede schetst. Het valt bovendien
weinig verrassend te noemen dat een volk dat zijn staatsbestel ten gronde
ziet gaan, gepaard aan een traditioneel sterk op onzekerheidsvermijding
gerichte collectieve programmering, zo snel mogelijk nieuwe zekerheden
probeert te verkrijgen.
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8.2.3.4 Conclusies

Hiervoor is duidelijk gemaakt dat het actuele beleid en de recente beleids-
vorming met betrekking tot het Sorbisch kunnen slechts worden begrepen in
het licht van het tijdens het DDR-bewind ontwikkelde beleid. Verder is ge-
constateerd dat de praktisch enige Sorbische actor, de Domowina, opmer-
kelijk adequaat gebruik heeft gemaakt van het tijdens de Duitse eenwording
geopende ‘policy window’. Op dat moment is de overheid ontvankelijk voor
de Sorbische wensen, zodat de bestaande uitgebreide regelgeving en onder-
steuning gecontinueerd kan worden. Vervolgens is er al snel sprake van een
weer afnemende ontvankelijkheid.

De beide onderzochte taalbeleidssituaties kenmerken zich door een hoog
ideologisch karakter. In beide situaties staat de nieuwe democratische
beleidsvorming tegenover de DDR-tradities. Dat betekent dat niet alleen de
verwachtingen aan de kant van de Sorben hoog gespannen zijn, maar
evenzeer dat aan de zijde van de nieuwe overheid de plicht gevoeld wordt
om de superioriteit boven de eerdere DDR-machthebbers te bewijzen. Dat
gegeven verdampt na verloop van tijd en dat betekent ook dat het voor de
Sorben openstaande beleidsvenster weer dicht gaat.

De beleidsvorming inzake het Sorbisch wordt verder gekenmerkt door een
sterk juridisch accent en relatief geringe interactie. Beide aspecten kunnen
worden begrepen vanuit de context voor de beleidsvorming. Voor wat het
eerste aspect betreft, gaat het om de in Duitsland gegeven hoge prioriteit aan
juridische benaderingen. Met betrekking tot het tweede aspect lijkt de be-
nadering zoals die tijdens het DDR-bewind gestalte kreeg, niet geheel te zijn
verdwenen. De Domowina neemt aan Sorbische zijde nog altijd een mono-
poliepositie in, hoewel daarin ondertussen de eerste scheurtjes zijn waar te
nemen.

Het voorgaande houdt in dat, evenals in het Noordfriese geval, de recente
beleidsvorming inzake het Sorbisch meer het product van voorgaand beleid
en aan het subsysteem externe factoren is, dan de uitkomst van tussen
verschillende pleitcoalities plaatsvindende interactieprocessen. En voor
zover het om interactieprocessen gaat, is de aanwezigheid van stemmacht
bezittende actoren, dat wil zeggen de rol van de minister-presidenten van de
twee deelstaten, van cruciale betekenis. Dat geldt overigens niet minder voor
het aan Sorbische zijde genomen initiatief om de ontstane problemen tot een
oplossing te brengen.

De beschreven taalbeleidssituaties kunnen aangemerkt worden als turbu-
lente, weinig gestructureerde situaties. In dergelijke situaties zijn het, in de
benadering van Kitschelt (1983:34-50) vooral de doelstellingen en mogelijk-
heden van actoren die directe invloed op de beleidsuitkomsten hebben. Op
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grond van de hiervoor beschreven taalbeleidssituaties dient die opvatting te
worden geamendeerd in die zin dat onderscheid dient worden gemaakt
tussen de kern van een stelsel van opvattingen en de meer secundaire
aspecten van een dergelijk stelsel. In het laatste geval zijn de doelstellingen
en mogelijkheden van actoren vooral relevant, maar voor het veranderen van
de kernwaarden van een stelsel van opvattingen is feitelijk meer nodig. De
werking van externe factoren lijkt dan onontbeerlijk te zijn.

8.2.4 Slotconclusies

De hiervoor geanalyseerde beleidsvormingssituaties leveren vanuit het pers-
pectief van het BIC-model de volgende conclusies op.

Alle onderzochte beleidsprocessen laten de relevantie van het
voorafgaande beleid zien. Het beleid inzake unieke regionale talen kenmerkt
zich door wat een voortbouwen op eerder gelegde fundamenten kan worden
genoemd.

Verder geldt dat, als de betreffende of een collega-taalgroep niet het initia-
tief tot beleidsvorming neemt, geen beleid inzake de betreffende regionale
taal ontwikkeld zal worden. Het is kortom noodzakelijk dat de betrokken
taalgroep de eigen ambities met betrekking tot de statusontwikkeling van de
regionale taal weet te verwoorden en onder de aandacht van de
beleidvoerders weet te brengen. Dat leidt tot de conclusie dat zonder
interactie geen beleid wordt gerealiseerd. Bovendien wordt daarmee de
relevantie onderstreept van de aanwezigheid van actoren die ‘dominante
Situationsdeutungen und Handlungsorientierungen entwickeln und
stabilisieren’.

Als de betreffende taalgroep er vervolgens in slaagt om niet alleen niet-
benoemde belanghebbenden, maar ook beslissers bij het streven van de
pleitcoalitie te betrekken, neemt de kans op een geslaagde beleidsvorming
toe. Dat is nog sterker het geval wanneer de samenstelling van de te
overtuigen pleitcoalitie wordt versterkt met actoren uit de pleitcoalitie van
de betreffende taalgroep. In dat verband kan in alle gevallen op de relevantie
van het parlement worden gewezen.

Een geslaagde beleidsvorming vereist in de benadering van het BIC-model
een beleidsgericht leren. De kans daarop neemt toe wanneer er geen sprake
is van recht tegenover elkaar staande principiële tegenstellingen. Is sprake
van dergelijke onoverbrugbare tegenstellingen dan wordt het beleidsgericht
leren ook niet door de analytische hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp
bevorderd.
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Als beleid inzake een unieke regionale taal gerealiseerd wil worden, is in
alle gevallen, naast het initiatief door de betreffende taalgroep, de hulp van
factoren noodzakelijk die extern aan het betreffende beleidssubsysteem zijn:
de C van het BIC-model. Zonder de werking van deze dynamische en/of sta-
biele systeemkenmerken, die voor een tijdelijk toegenomen ontvankelijkheid
van de overheid voor het betreffende beleidsonderwerp zorgen, zouden de
geanalyseerde beleidsvormingsprocessen niet tot het aangegeven resultaat
geleid hebben.

In geen van de onderzochte beleidsprocessen lijken de aan het bestaan van
een unieke regionale taal te verbinden waarden van doorslaggevende
betekenis in het beleidsproces te zijn. Het zijn niet de intrinsieke merites van
de unieke regionale taal die de doorslag geven, of kernwaarden die worden
overgenomen, maar het gaat veel meer om externe factoren die zorgen voor
een aanpassing van de secundaire aspecten van een stelsel van opvattingen.

8.3 Vergelijken van beleid en beleidsvorming

De elementen van het BIC-model vormen de aandachtspunten voor de hierna
plaatsvindende vergelijking van de onderzochte taalbeleidssituaties.

8.3.1 De overeenkomsten

8.3.1.1 De B van BIC

In alle geanalyseerde taalbeleidssituaties ligt het begin van het directe taal-
beleid in de eerste helft van de twintigste eeuw. Eerst na de Tweede Wereld-
oorlog is in alle gevallen van een omvangrijkere beleidsvorming sprake. Die
omstandigheid staat niet los van de productie van beleid in het algemeen, die
immers eerst in de tweede helft van de twintigste eeuw een geweldige
omvang heeft bereikt. Het directe beleid inzake de unieke regionale talen
betreft in alle gevallen vooral de positionering van de taalgroep binnen het
staatsverband, de regeling van het taalgebruik binnen het domein van het
onderwijs en het gebruik van de unieke regionale taal in het
overheidsverkeer. Het vrij recente streven om de unieke regionale taal een
plaats op radio en/of televisie te geven is in drie van de vier gebieden
gerealiseerd, de mate waarin verschilt echter substantieel.

Eveneens in alle geanalyseerde taalbeleidssituaties staat de actuele
beleidsvorming niet los van voorgaande beleidsvorming. Die constatering
wil overigens niet zeggen dat alle beleid op eerder beleid voortbouwt. De
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onderzoekskeuze voor wat ‘small policy’ kan worden genoemd, impliceert
echter met name aandacht voor op eerder beleid voortbouwend,
incrementeel beleid.



Het beleid inzake unieke regionale talen

416

8.3.1.2 De I van BIC

8.3.1.2.1 Pleitcoalities

In alle taalbeleidssituaties is een taalbeweging als actor actief. Het begin van
deze bewegingen valt in het midden van de negentiende eeuw te traceren. In
alle geanalyseerde gevallen wordt verder de relevantie van de samenstelling
van de pleitcoalities bevestigd. Als de actoren zonder stemmacht, of belang-
hebbenden, zich van de steun en medewerking van actoren met stemmacht,
of beslissers, weten te verzekeren, neemt de kans op het bereiken van de
gestelde doelen substantieel toe. Juist daar waar die steun en medewerking
uitblijft, slaagt de pleitcoalitie er niet in zijn doelen te bereiken. Dat is het
geval in de casus van het Noordfries op de radio en in de casus Horno, waar
wel lokale en regionale beslissers partij kiezen, maar waar de pleitcoalitie de
tegenpartij niet op andere gedachten weet te brengen. In de Friese casus
wordt de beleidsvorming opmerkelijk gediend doordat een Friese politica,
D.IJ.W. de Graaff-Nauta, binnen de regering verantwoordelijk wordt voor
de Friese aangelegenheden. Haar aanwezigheid en centrale rol maken de
Friese toegang tot de Haagse pleitcoalitie aanzienlijk gemakkelijker. Daar
tegenover lijkt de Friese pleitcoalitie niet te profiteren van het feit dat een
voormalig minister van Binnenlandse Zaken het ambt van Commissaris der
Koningin in Fryslân vervult.

In het algemeen kan worden vastgesteld dat directe betrokkenheid van
relevante ambtsdragers bij de ontwikkeling van het taalbeleid de beleids-
vorming aanzienlijk vergemakkelijkt. Die constatering bevestigt nogmaals
de eerdere opmerking dat het verkrijgen van een relevante politieke status
voor een probleem sterk afhankelijk is van wie daartoe als actor optreedt.

Het onderzoek laat zien dat in de beleidsgevallen, die in nieuw beleid
resulteren, overheidsactoren een beslissende rol in de pleitcoalities ten
behoeve van de regionale unieke taal spelen. In de Nederlandse
taalbeleidssituaties komt de in de tijd toenemende relevantie van de
provinciale overheid naar voren. In Noord-Friesland staat de relevantie van
regering en parlement van de deelstaat buiten kijf en in de Lausitz spelen de
regeringen van de beide deelstaten, en niet in de laatste plaats de twee
betreffende minister-presidenten, een cruciale rol in het overtuigen van de
Bonner pleitcoalitie. In alle gevallen kan worden vastgesteld dat de
betreffende regionale overheden in de loop van de twintigste eeuw de plaats
van de regionale taalbewegingen in de ‘inner circle’ van de pleitcoalities
hebben overgenomen. Taalbewegingen vormen nog wel de initiators van
beleidsvormingsprocessen, maar hun rol verandert vervolgens al snel in die
van supporter. De nieuwe rol van de regionale overheid kan ook
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gekwalificeerd worden als een ‘verstatelijking’ van het beleidsvormings-
proces inzake unieke regionale talen.

Dat beleid niet gevormd wordt zonder interactie, wordt zowel in de
Noordfriese casus als de Sorbische, geamendeerd in die zin dat de interactie
niet van de zijde van de direct-betrokkenen behoeft te gebeuren. In het geval
van de Noordfriese beleidsontwikkeling profiteren de Noordfriezen van de
warmte die het door de Deenstaligen aangestoken vuur wordt verspreid. En
wanneer de Noordfriezen zelf aan de slag gaan, levert de aanpak, zoals de
casus van het Noordfries op de radio laat zien, amper iets op. Ook in het
geval van de realisatie van de Stiftung für das sorbische Volk is de bijdrage
van de Sorbische vertegenwoordigers heel beperkt. In feite zijn het de
vertegenwoordigers van de verschillende overheden die zorgen dat een en
ander gerealiseerd wordt. Dat gebeurt overigens niet zonder dat van de zijde
van de Sorben, in casu de Domowina, op cruciale momenten in de historie
het initiatief tot de beleidsvorming is genomen. Dat is direct na de Tweede
Wereldoorlog het geval en bij de Duitse eenwording herhaalt zich een en
ander.

8.3.1.2.2 Beleidsgericht leren

Alle onderzochte taalbeleidssituaties tonen de relevantie van een beleids-
gericht leren voor het verkrijgen van beleidsresultaat aan. Daar waar het
beleidsgericht leren uitblijft, blijven ook beleidsresultaten uit: de gestelde
doelen worden niet bereikt. In die gevallen dat de tegenstellingen tussen de
stelsels van opvattingen lijnrecht tegenover elkaar staan, wordt een beleids-
gericht leren onmogelijk. In zo’n situatie heeft een versterken van de analy-
tische hanteerbaarheid, door gebruik te maken van een professioneel forum,
geen uitwerking op de eenmaal ingenomen standpunten, anders dan een ver-
sterking van die standpunten.

In geen van de gevallen heeft het beleid van de centrale overheid de kern-
waarden van het streven om de status van de unieke regionale taal te ver-
beteren, overgenomen. Die constatering kan geïllustreerd worden met de
uitspraak van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken: “Friesland beseft
niet hoe moeilijk de mede-verantwoordelijkheid voor de Friese taal en
cultuur in Den Haag ligt en hoe weinig deze wordt gevoeld.” De regionale
kernwaarden die het behoud van de regionale taal centraal stellen, worden
niet door de centrale machthebbers gedeeld. Hun prioriteiten liggen ergens
anders. In het geval van het Noordfries en Sorbisch ligt de
beleidsargumentatie ook niet in de intrinsieke en culturele waarde van de
betrokken talen, maar in het minderheidskarakter van de betrokken
taalgroep.
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Veel meer gaat het om een regeling van wat eerder de secundaire aspecten
van het stelsel van opvattingen zijn genoemd. Artikelen inzake de waarde
van regionale talen of culturele verscheidenheid en de rechten van
(taal)minderheden in Grondwetten, het Internationaal Verdrag inzake
Burger- en Politieke Rechten of de artikelen 126.1 en 128.1, 128.2 of 128.4
van het Verdrag dat aan de Europese Unie ten grondslag ligt, veranderen
daar niets aan. En dat houdt ook in dat de betreffende beleidsvorming geen
vanzelfsprekendheid is. Er moet met andere woorden voor gestreden
worden, of om Hinderling en Eichinger (1996:XIII) nogmaals te citeren: “Es
gibt keinen Minderheitsschutz, ohne daß die Sprachminderheiten dafür
kämpfen.”

Alle besproken gevallen laten verder een geringe of ontbrekende
analytische hanteerbaarheid zien. Alleen in het geval van het Friese
taalbeleid bevordert de beschikbaarheid van taalsociologische gegevens het
beleidsgericht leren. In Noord-Friesland en in de Lausitz ontbreken
dergelijke cijfers of zijn alleen verouderde en/of beperkte gegevens
voorhanden. Bovendien lijken de betreffende taalgroepen zich af te vragen
in hoeverre het bestaan van dergelijke gegevens nuttig zijn om de gestelde
beleidsdoelen te bereiken. De vrees dat cijfers inzake gebruik en gebruikers
van de betreffende unieke regionale taal de meest bange vermoedens inzake
de feitelijke toestand zullen bevestigen, lijken de institutionele
belangenbehartigers eerder van het uitvoeren en publiceren van
taalsociologisch onderzoek te weerhouden, dan dergelijk onderzoek juist te
initiëren.

8.3.1.2.3 De C van BIC

De onderzochte taalbeleidssituaties laten alle een, tijdelijk toenemende, ont-
vankelijkheid van de overheid voor de problematiek van de betrokken regio-
nale taal zien. Die toename staat in de meeste gevallen relatief los van de
activiteiten van de betrokken taalgroep. Het gaat met name om de werking
van factoren, die voor het betreffende beleidssubsysteem extern genoemd
kunnen worden.

Zo speelt in het geval van de realisatie van de Friese publieke regionale
televisie de ontmanteling van het Hilversumse omroepmonopolie een
cruciale rol, die op haar beurt weer samenhangt met de door de werking van
de Europese regelgeving toegelaten komst van de commerciële omroep. En
in het geval van de bestuursovereenkomst is dan wel geen sprake van
duidelijk werkende exogene factoren, maar wel speelt de, vanuit het oogpunt
van het betrokken beleidssubsysteem toevallige, aanwezigheid van de uit
Fryslân afkomstige verantwoordelijke staatssecretaris een voorname rol.
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Daarnaast lijkt ook het Europese kader van toenemende invloed op de gang
van zaken te zijn.

Het Noordfries zou in de beleidsvorming minder ver gekomen zijn, zonder
de aanwezigheid van zowel stabiele als dynamische systeemkenmerken. In
het eerste geval betreft het de aanwezigheid van de Deenstalige minderheid
en in het tweede geval gaat het om de ingrijpende kleurwisseling van de
Kieler regering in 1988.

De plaats van het Sorbisch in de Duitse beleidsvorming heeft zowel te ma-
ken met de tijdens de Duitse eenwording verkregen garantie om de
bestaande infrastructuur overeind te houden, als met het internationale
minderhedenbeleid, zoals dat door de Bondsrepubliek werd en wordt
gevoerd.

Dat van een tijdelijk toegenomen beleidsontvankelijkheid sprake is, heeft
onder meer te maken met een beleidsecologisch gegeven. Een enkel beleids-
onderwerp neemt per definitie slechts kort een prominente plaats op de be-
leidsagenda in, alleen al omdat het aanbod van beleidsonderwerpen immens
is. En dat betekent dat wat vandaag nog aandacht heeft, morgen door andere
prioriteiten is ingehaald. In dat licht behoeft het geen bevreemding te
wekken dat geen sprake is van een continue beleidsaandacht voor het
bestaan van de unieke regionale talen. Een uitbreiding van aandacht kan
overigens worden bevorderd door het institutionaliseren van betrekkingen en
rapportages, zoals de Noordfriese en Sorbische cases onder meer laten
zien.16

8.3.2 De verschillen

8.3.2.1 De B van BIC

De onderzochte taalbeleidssituaties laten een groot verschil in
beleidsomvang zien. De regelgeving betreffende het Sorbisch is op ieder
terrein substantieel omvattender dan die inzake het Fries en Noordfries. Het
gaat niet alleen om een artikel in de betreffende Grondwet of wetgeving die
exclusief het Sorbisch betreft, maar ook om tal van artikels in wetten en
verordeningen die een breder maatschappelijk of overheidsdomein regelen.
De regelgeving in zowel Nederland als Sleeswijk-Holstein valt daarbij in het
niet. Dat een en ander samenhangt met wat eerder onzekerheidsvermijding is
genoemd, kan maar ten dele het geval zijn, omdat daarmee het verschil
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tussen Brandenburg en Saksen enerzijds, en Sleeswijk-Holstein anderzijds
niet is verklaard. Dat de recente regelgeving in de twee nieuwe deelstaten
met die in de DDR samenhangt, is hiervoor reeds aangegeven. Bovendien
zou, zoals eerder werd opgemerkt, de omvang van de regelgeving mee
beïnvloed kunnen zijn door een met het verdwijnen van de DDR, verder
toegenomen neiging om zekerheid te verkrijgen. Daar komt nog een ander,
niet onbelangrijk verschil met de Friezen bij. De Sorben worden in de
actualiteit geconfronteerd met een maatschappelijke discriminatie die de
Friezen in die mate geheel onbekend is. Daar komen de dramatische
ervaringen in het nabije verleden nog bij en dat verklaart mede waarom de
Sorbische taalgroep, anders dan de andere in deze studie besproken
taalgroepen, van de zijde van de overheid op de nodige ondersteuning en
bescherming mogen rekenen.

De analyse heeft ook een verschillende inrichting van het beleid in de ver-
schillende staten laten zien. Zowel in Brandenburg, Saksen als Sleeswijk-
Holstein, en anders dan in Nederland, heeft de regionale taalgroep de
beschikking over een geïnstitutionaliseerd aanspreekpunt in het centrum van
de macht. In Brandenburg en Saksen is een Rat für sorbische
Angelegenheiten ingesteld, die voor een direct contact tussen
vertegenwoordigers van de Sorbische taalgroep en de overheid van de
deelstaat zorgt. In Sleeswijk-Holstein is daartoe het Gremium für Fragen
der friesischen Bevölkerungsgruppe in het leven geroepen. Bovendien
vervult de Grenzlandbeauftragte in een directe relatie met de
minister-president, de rol van raadgever en advocaat voor de Noordfriese
taalgroep. In Nederland missen de Friezen een dergelijk instrumentarium. In
hun geval zijn het, zoals eerder in Sleeswijk-Holstein ook het geval was,
leden van het Parlement die een bruggenhoofd in de richting van de Haagse
machten vormen. Daarnaast heeft, zo is vastgesteld, het Friese
provinciebestuur zich in de loop van de tijd hoe langer hoe meer tot eerste
pleitbezorger van het Fries in Den Haag ontwikkeld. Hoewel die rol ook
voor de Duitse deelstaten in de richting van Bonn valt waar te nemen, kan
niet aan het verschil in staatsrechtelijke structuur tussen de twee landen
worden voorbijgegaan. De Duitse deelstaten dragen, anders dan de
Nederlandse provincies, een eindverantwoordelijkheid als het om het
cultuurdomein gaat. In die zin ligt een intermediaire rol voor de provincie
eerder in de lijn der verwachtingen, dan in het geval van de deelstaten.

8.3.2.2 De I van BIC

8.3.2.2.1 Pleitcoalities
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De omvang van het beleidsvormingsproces staat niet geheel los van de om-
vang van een taalgroep, in die zin dat van een zekere minimumomvang
sprake moet zijn, wil een doorgaand proces van beleidsvorming gerealiseerd
kunnen worden. Dat voor het Noordfries feitelijk maar één langdurig proces
van beleidsvorming kon worden waargenomen, heeft daar alles mee te
maken. Het Friese palet aan organisaties en actoren is zoveel rijker dan het
Noordfriese, zodat het op zich geen verwondering behoeft te wekken, dat er
niet meer initiatieven in de richting van de Sleeswijk-Holsteinse overheid
genomen worden. De Sorbische taalgroep onderneemt evenmin een scala
van activiteiten om de beleidsvorming gaande te houden. Daarvoor geldt
echter naast de omvang van de taalgroep, dat ook het bereikte niveau aan
voorzieningen en regelgeving zijn grenzen kan stellen. Beleidsecologisch is
er voor het Sorbisch niet veel meer mogelijk, zo zou de conclusie kunnen
luiden.

Evenals in Sleeswijk-Holstein het geval is, valt, zeker in vergelijking met
Fryslân, het geringe aantal Sorbische actoren op. Meer dan eens gaat het om
één en dezelfde persoon die meerdere functies, zowel ‘haupt- als ehrenamt-
lich’, blijkt te vervullen. Het ‘Hauptamt’ bestaat niet toevallig uit een
betaalde functie bij de Domowina, terwijl van daaruit allerlei bijbanen
worden ingevuld. Eerder is daarvan opgemerkt dat de Sorbische taalgroep
naar buiten soms de indruk wekt nog slechts uit een aantal beroeps-Sorben
te bestaan.

De grootte van de taalgroep mist zijn uitwerking niet op de omvang van de
pleitcoalitie. In het geval van de Friese beleidsontwikkeling zijn in de loop
van het proces verschillende, zowel eerste als tweede lijns-actoren in
verschillende rollen actief. In Noord-Friesland en in de Lausitz, voor zover
het om de totstandbrenging van de Stiftung für das sorbische Volk gaat, is
dat echter heel wat minder het geval. In de beide laatste taalbeleidssituaties
gaat het om deels dezelfde actoren die blijvend een functie in het
beleidsvormingsproces vervullen en om een deels ontbreken van actoren in
de tweede lijn van het proces. Zowel de interacties ten behoeve van de
realisatie van het Noordfries op de publieke radio, als vooral ook de
totstandbrenging van de Stiftung für das sorbische Volk, lijken bijna in stilte
te verlopen. De betrokkenheid van de Noordfriezen of Sorben ontbreekt niet
geheel, maar anders dan in het geval van Horno en de realisatie van de
publieke regionale televisie in Fryslân, is geen sprake van een manifeste
participatie in het streven om de gestelde doelen te bereiken.

8.3.2.2.2 Beleidsgericht leren
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Het onderzoek van de verschillende taalbeleidssituaties laat in het ene geval
wel een beleidsgericht leren zien, terwijl daar in het andere geval geen
sprake van is. Wanneer de lens wordt gericht op de toename van begrip voor
de gestelde beleidsdoelen, kan worden vastgesteld dat in het geval van de
Hornoër pleitcoalitie een dergelijke toename niet vastgesteld kan worden.
De beide pleitcoalities staan regelrecht tegenover elkaar en daarmee is er
geen ruimte voor een dichter tot elkaar komen. Het begrip voor andermans
standpunt blijkt moeilijk op te brengen en dat houdt al snel een juridicering
van de interactie in. Daar kan overigens nog aan worden toegevoegd dat de
Horno-casus in die zin van alle verdere cases afwijkt, dat het in dat geval om
het voorkomen van overheidsvoornemens gaat, terwijl in alle andere
gevallen het initiëren van overheidsbeleid centraal staat.

Ook in het geval van de Friese televisie staan Hilversum en Leeuwarden
lijnrecht tegenover elkaar en is van een verandering in standpunten weinig te
merken. De Friese beleidsvorming is een ‘ploegen op de rotsen’ genoemd.
In de hoofdsteden van de betreffende Duitse deelstaten lijkt de empathie
voor de problematiek van de unieke regionale talen relatief groter te zijn.
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig neemt Kiel zelf het initiatief tot
een voor het Noordfries relevant beleid en de regeringen van Brandenburg
en Saksen behoeven in de jaren negentig niet te worden overtuigd van de
noodzaak beleid inzake het Sorbisch te ontwikkelen. Zij trekken het
initiatief van de Sorben zelfs snel naar zich toe. Dat opmerkelijke verschil
dient verklaard te worden vanuit de beschreven systeemkenmerken van het
beleidssubsysteem, waaronder de notie dat de Duitse taalbeleidssituaties alle
verbonden zijn met de notie van minderhedenbeleid. Die notie verhoogt de
politieke relevantie van het beleidsonderwerp en daarmee de bereidheid van
overheidsactoren om beleidsgericht te leren.

8.3.2.3 De C van BIC

Anders dan de beschreven Friese taalbeleidssituaties laten zien, vormen het
Noordfries en het Sorbisch een onderdeel van een breder
minderhedenbeleid. De Noordfriese taalgroep mag dan wel geen minderheid
worden genoemd, maar dat is vooral een door de geschiedenis aangereikt
definitieprobleem. Zonder de aanwezigheid van de Deenstalige minderheid
die, anders dan de Friezen en Sorben, geen unieke regionale taal spreken,
maar een beroep kunnen doen op moederstaat Denemarken, waar dezelfde
taal een meerderheidspositie inneemt, zou het Noordfries in beleidsmatig
opzicht nimmer de aandacht in Kiel hebben gekregen die het feitelijk krijgt.

Het arrangement dat in 1991 gekozen werd om de actuele problematiek
van de Sorbische infrastructuur op te lossen, is weliswaar gefundeerd op een
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cultureel beargumenteerde notitie bij het eenwordingsverdrag, maar de
Bonner bereidheid om een en ander te realiseren heeft vooral te maken,
zoa l s  ee rder  werd  be t oo gd ,  met  een b redere  Dui t se
minderhedenproblematiek. In het recente vervolg van de beleidsvorming valt
aan de zijde van de twee betrokken deelstaten een koerswijziging te noteren,
in die zin dat geprobeerd wordt om het accent steeds meer op het
minderheidskarakter van de Sorben te leggen.

De onderzochte beleidsgevallen verschillen tenslotte van elkaar, als het
om de culturele context gaat. Die waarneming staat niet los van het feit dat
de vier gebieden alle, zowel maatschappelijk als politiek, een eigen
historische ontwikkeling kennen. Daarbij valt het verschil tussen de
voormalige DDR- regio’s en de twee andere gebieden het meest op. De
wijze waarop tijdens het DDR-bewind het beleid werd gevormd, heeft nog
steeds zijn uitwerking op de huidige beleidsvorming. Een feitelijk
unicentrische benadering staat tegenover de pluricentrische benadering in
Fryslân en Sleeswijk-Holstein. De acute problematiek, zoals die met het
verdwijnen van de DDR ontstond, maakte bovendien een langer durende
beleidsvorming onmogelijk. Het actuele beleid inzake het Sorbisch is dan
ook minder het product van interactieprocessen, dan wel van eerder beleid
en externe factoren, zo is opgemerkt. Dat maakt het betreffende beleid in
relatie tot de verdere beschreven taalbeleidssituaties uniek.

8.3.3 Conclusies

Alle beschreven taalbeleidssituaties komen overeen in:
- het realiseren van beleid inzake de betreffende unieke regionale taal. De

beleidsrealisatie heeft in alle gevallen eerst na de Tweede Wereldoorlog
een zekere omvang bereikt;

- het bestaan van een taalbeweging die optreedt als initiator van beleids-
vorming. De oorsprong van deze bewegingen is in de negentiende eeuw te
traceren;

- de relevantie van de internationale dimensie voor de beleidsvorming;
- de relevantie van de samenstelling van de pleitcoalities. In alle gevallen is

het van fundamenteel belang dat actoren zonder stemmacht de
medewerking van actoren met stemmacht weten te verwerven;

- de toenemende relevantie van de regionale overheid. In alle gevallen
neemt de regionale overheid een plaats in de ‘inner circle’ van het beleids-
vormingsproces in;

- de notie dat zonder interactie geen beleid tot stand komt;
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- het feit dat in geen enkel geval de centrale overheid de kernwaarden van
de pleitcoalitie ter bevordering van de status van de betreffende unieke
regionale taal heeft overgenomen. Nergens wordt op grond van de intrin-
sieke merites van een unieke regionale taal beleid gevormd. Het gaat
daarentegen in alle gevallen om een regeling van de secundaire aspecten
van het stelsel van opvattingen;

- het feit dat een analytische hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp
geheel of grotendeels ontbreekt;

- de relevantie van aan het beleidsubssysteem externe factoren. Zonder de
werking van stabiele en dynamische systeemkenmerken zou de tijdelijke
ontvankelijkheid van de overheid voor de wensen van de betreffende
taalgroep uitblijven.

De geanalyseerde taalbeleidssituaties verschillen van elkaar, voor zover het
gaat om:
- de omvang van het beleid. Met name het Sorbisch laat een relatief

omvangrijke regelgeving en infrastructuur zien, die wordt verklaard vanuit
het door  de DDR gevoerde beleid, de gepraktiseerde
onzekerheidsvermijding en het voorkomen van een maatschappelijke
discriminatie;

- de mate waarin internationale regelgeving relevant is. In de Duitse cases
speelt de aanwezigheid van Duitse minderheden buiten Duitsland een op-
merkelijke rol, als het om het beleid inzake de minderheden binnen de
Duitse grenzen gaat;

- de inrichting van het beleid. De Duitse taalgroepen hebben ondertussen
alle een geïnstitutionaliseerde rechtstreekse toegang tot het ‘centrum van
de macht’, de Friezen in Nederland kennen niet een dergelijke
voorziening;

- de omvang van de beleidsvorming. De Nederlandse beleidsvorming is
gezien het aantal actoren omvangrijker en pluriformer dan de Duitse
equivalenten. Die constatering staat niet los van de omvang van de
betreffende taalgroepen en het bereikte niveau aan regelgeving en
voorzieningen;

- de realisatie van een beleidsgericht leren lijkt aan de zijde van de Duitse
overheid groter te zijn dan aan de zijde van de Nederlandse centrale over-
heid. Die waarneming lijkt te maken te hebben met de notie van minder-
hedenbeleid die, anders dan in Nederland, in het Duitse geval een rol
speelt.

- de culturele context, waarbij de doorwerking van het DDR-verleden tot
uiting komt in een unicentrische benadering van de beleidsvorming inzake
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het Sorbisch, tegenover een meer pluricentrische benadering in de andere
taalbeleidssituaties.
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8.4 Theoretische overwegingen

8.4.1 Terugzien op het BIC-onderzoeksmodel

In 2.3.6 is op basis van een afweging van de voor- en nadelen van drie
beleidsvormingsbenaderingen: het barrièremodel, het stromenmodel en het
rondenmodel, het BIC-model ontwikkeld. Het BIC-model kan als een
aanpassing en uitbreiding van het rondenmodel worden beschouwd. Deze
aanpassing en uitbreiding waren nodig, omdat het rondenmodel zijn vizier
wel op de interactie tussen de verschillende actoren richt, maar onvoldoende
aandacht opbrengt voor allerlei factoren buiten het interactieproces, die,
zoals hiervoor is duidelijk gemaakt, hun uitwerking op het
beleidsvormingsproces niet missen. Daarnaast maakte het zoeklicht op de
inhoud van de interactie een aanvulling op het rondenmodel noodzakelijk.
Dat laatste is gebeurd met behulp van de door Sabatier en Jenkins-Smith
ontwikkelde pleitcoalitiebenadering. Die benadering structureert zowel de
vorm waarin de interacties plaatsvinden, als de aard van de interacties. Voor
het eerste wordt het concept van pleitcoalities gehanteerd, voor het laatste
wordt van een beleidsgericht leren uitgegaan. Bovendien wordt in deze
studie het uitgangspunt gehanteerd dat beleidsvorming niet kan worden
verstaan zonder het voorafgaand geformuleerde beleid in ogenschouw te
nemen. Beleid bouwt in de meeste gevallen voort op reeds bestaand beleid,
en dat betekent dat een adequate beleidsanalyse niet zonder een historische
benadering kan worden uitgevoerd. Die verschillende overwegingen hebben
geleid tot het construeren van het BIC-onderzoeksmodel.

Met behulp van het BIC-onderzoeksmodel is de analytische aandacht op
drie aspecten van de beleidsvorming gericht, waarvan de samenhang in de
werkelijkheid onomstreden is. Het BIC-model tracht, zo is eerder
omschreven, de uitkomsten van de beleidsvorming te verklaren vanuit het
beleid dat aan de beleidsvorming vooraf gaat, de interactieprocessen en
dynamische en stabiele systeemkenmerken.

De vraag, die op deze plaats beantwoord moet worden, is waar het model
zijn bruikbaarheid heeft bewezen en, waar minder, op welke punten het
model verbeterd dient te worden.

Het BIC-model is als een heuristisch onderzoeksmodel bedoeld. Het richt
de blik op een drietal samengestelde variabelen die niet aan de aandacht
mogen ontsnappen, als het gaat om de analyse van een
beleidsvormingsproces. De systematische aandacht die de aangereikte
lenzen vragen voor respectievelijk het voorafgaand beleid, het
interactieproces en de context van het beleidsproces, nader geëxpliciteerd in
dynamische en stabiele systeemkenmerken, levert in ieder geval een
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exercitie op, die voorkomt dat één of meerdere van de genoemde variabelen
genegeerd worden. Tegelijk zorgt het model voor een keurslijf waarbij
mogelijk relevante, maar niet in het model genoemde variabelen, buiten
beschouwing blijven. Toch kan de slotsom positief zijn: het BIC-model
heeft in dit onderzoek zijn bruikbaarheid als heuristisch hulpmiddel
bewezen.

Het BIC-model probeert het gerealiseerde beleid te begrijpen vanuit zijn
beleidsgeschiedenis, interactie en context. Interactie is daartoe nader
gestructureerd met behulp van de pleitcoalitiebenadering van Sabatier en
Jenkins- Smith (1993). In deze benadering wordt beleidsresultaat gezien als
een functie van beleidsgericht leren. Beleidsgericht leren is afhankelijk
gesteld van een viertal variabelen: het niveau van de tegenstellingen tussen
de pleitcoalities, de analytische hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp,
de aanwezigheid van een professioneel forum en de continuïteit van de
interactie. Als de tegenstellingen in de kernwaarden van de nagestreefde
opvattingen recht tegenover elkaar staan, valt geen beleidsgericht leren te
verwachten. Als het betreffende beleidsonderwerp iedere analytische
hanteerbaarheid mist of een professioneel forum geheel ontbreekt, wordt het
beleidsgericht leren moeilijk. Als geen doorgaande interactie plaatsvindt,
wordt de kans op een beleidsgericht leren en daarmee de kans op
beleidsresultaten gering, zo is de verwachting. Of die noties in het
onderzoek zijn bewaarheid, komt hierna aan de orde.

De samengestelde variabelen die met behulp van het BIC-model zijn be-
schreven, zijn tevens als comparatieve variabelen gebruikt. Feitelijk gaat het
in het internationaal-vergelijkend onderzoek immers niet om het vergelijken
van landen, maar om het vergelijken van variabelen. Landennamen worden
vervangen door variabelen, zo schrijft Hofstede (1995:106). Wanneer de
hiervoor ad 8.3.3 getrokken conclusies in ogenschouw worden genomen,
kan worden vastgesteld dat de door het BIC-model aangereikte handvatten,
heel goed kunnen dienen om in verschillende staten plaatsvindende
beleidsprocessen met elkaar te vergelijken. Hoe een en ander met de
resultaten van dit onderzoek kan worden onderbouwd, komt hierna aan de
orde.

8.4.1.1 De B van BIC

De vraag die hier aan de orde dient te komen is of de B van BIC met recht en
reden een substantiële plaats in het onderzoeksmodel inneemt. Die vraag
moet op grond van de onderzoeksresultaten positief worden beantwoord.
Voorafgaand beleid kan tot de contextuele factoren voor de beleidsvorming
worden gerekend, maar in deze studie wordt de relevantie van de
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beleidsgeschiedenis dermate belangrijk geacht, dat voor specifieke aandacht
is gekozen.  Voorafgaand beleid vormt het precedent waarop wordt17

voortgebouwd. Alle onderzochte beleidscases laten de relevantie van de
beleidsgeschiedenis zien, en daarmee de legitimatie als afzonderlijke
variabele in het onderzoeksmodel.

De casus Fries in Nederland laat zien dat het totstandkomen van de be-
stuursovereenkomst Friese taal en cultuur niet te begrijpen is zonder
aandacht voor de daaraan voorafgaande beleidsontwikkeling. Immers de
gedachte aan een bestuursovereenkomst wordt pas actueel, wanneer in de
Commissie Friese Taal over de vertaalregeling Fries-Nederlands voor
overheidsdocumenten een patstelling is ontstaan tussen Haagse en Friese
commissieleden. Daarvoor zijn de instelling en het werk van de betreffende
commissie het resultaat van eerdere provinciale beleidsvorming, zoals die in
1978 onder meer heeft geresulteerd in het tussenrapport van de Wurkgroep
Frysk yn it Offisiële Forkear. En het instellen van de Wurkgroep is weer een
antwoord op de in dezen eerder door de Commissie Friese Taalpolitiek in
1970 verwoorde bezwaren tegen het gebruik van de Friese taal in het
rechtsverkeer.

In het geval van de realisatie van de publieke regionale televisie geldt
eveneens een lange beleidsgeschiedenis. Wanneer de Staten van Fryslân in
1980 een motie aannemen die het recht op Friestalige radio en televisie
uiteengezet, gaat daar een lang beleidstraject aan vooraf, waarvan het begin
reeds eind jaren vijftig valt te traceren. In de jaren zestig wordt de wens tot
Friestalige televisie verwoord in rapporten van het provinciale adviesorgaan
voor de cultuur. Die adviezen leiden vooreerst niet tot concrete resultaten,
ook al omdat een en ander mee afhankelijk is van de lang op stapel staande
en met behulp van verschillende beleidsinitiatieven voorbereide wijziging
van de Omroepwet.

Ook in het geval van de regelgeving inzake het Sorbisch staat de relevantie
van de voorafgaande beleidsvorming buiten kijf. Zonder de tijdens het
DDR- bewind gerealiseerde regelgeving zou de huidige wet- en regelgeving
in de twee nieuwe deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland er niet
geweest zijn, in ieder geval niet in de huidige vorm en omvang.

Het beleid met betrekking tot het Noordfries bouwt daarentegen niet zo
zeer voort op reeds eerder ontwikkeld beleid inzake het Noordfries, als wel
op het beleid dat voor de Deenstalige minderheid in Sleeswijk-Holstein
werd ontwikkeld. Alleen het na de Tweede Wereldoorlog opnieuw mogelijk
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maken van het onderwijs van en in het Noordfries, betekent de
herintroductie van tijdens het nazi-bewind buiten werking gestelde eerdere
regelgeving. Maar verder vormt de B van BIC in het geval van de
beleidsvorming inzake het Noordfries geen factor van betekenis. Het beleid
inzake het Noordfries dient vooral te verklaard worden vanuit de C van het
BIC-model, en in het bijzonder met behulp van een stabiel systeemkenmerk,
namelijk de aanwezigheid van de Deenstalige minderheid in
Sleeswijk-Holstein.

Concluderend kan worden vastgesteld dat een analyse van het beleids-
vormingsproces, zij het niet in alle gevallen, moeilijk zonder aandacht voor
het voorafgaand beleid op het betreffende terrein kan plaatsvinden. Daar
dient echter aan te worden toegevoegd dat de beantwoording van de vraag
naar de relevantie van de historische inbedding van een beleidsonderwerp,
mee afhankelijk is van de te trekken grenzen tussen beleidsonderwerpen.
Wanneer de beleidsvorming inzake de realisatie van het Noordfries op de
publieke radio wordt gezien als een aspect van de beleidsvorming die
exclusief voor het Noordfries is ontwikkeld, luidt het antwoord anders, dan
wanneer het om de beleidsvorming inzake minderheden in
Sleeswijk-Holstein gaat. In het laatste geval blijkt ook voor de actuele
Noordfriese beleidsvorming de relevantie van voorafgaande beleidsvorming.
Het is echter vooraf moeilijk aan te geven waar de grens getrokken moet
worden. In die zin is het beter om van een te ruime, dan van een te smalle
benadering uit te gaan.

Onder de B van BIC is ook gekeken naar de invloed van de internationale
dimensie op het vastgestelde beleid. De uitwerking van de internationale
regelgeving op de geanalyseerde beleidsgevallen is onmiskenbaar. Dat geldt
met name in het geval van het Sorbisch, waar het totstandkomen van OVSE-
overeenkomsten een meer dan minimale rol speelt. Ook in het geval van het
Noordfries is indirect sprake van een internationale dimensie, voor zover het
beleid inzake de Deense minderheid mee gevormd is op grond van de aan-
wezigheid van een Duitse minderheid in Denemarken. Europese ontwikke-
lingen oefenen op alle onderzochte taalbeleidssituaties een zekere invloed
uit. Zo wordt in de loop van het beleidsvormingsproces inzake de publieke
regionale televisie in Fryslân het Europees Fonds voor de regionale ontwik-
keling naar voren geschoven als een mogelijke financieringsbron, en
daarmee als determinant van het provinciale beleid. Belangrijker is echter de
bemoeienis met regionale talen door de Europese Unie, zoals die sinds begin
jaren tachtig is ontwikkeld. De resoluties die het Europees Parlement
successievelijk inzake de Europese regionale talen heeft aangenomen,
hebben onder meer geleid tot institutionele voorzieningen, waarvan vooral
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het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen van groot belang
voor de regionale talen is.

Het overige beleid op bijvoorbeeld het terrein van de economische en
ruimtelijke ontwikkeling, dat relevant voor de vorm en inhoud van een taal
kan taal zijn, is buiten beschouwing gebleven. Dat betekent dat de analyse
aan aspecten kan zijn voorbijgegaan, eenvoudig omdat die niet zijn
opgemerkt. Nog afgezien van de vraag in hoeverre die mogelijke omissies
van invloed op de einduitkomsten zouden zijn geweest, zijn het praktische
bezwaren die een nog bredere opzet keren.

Een methodologisch aspect aan de gehanteerde indeling bestaat verder uit
de vraag waar een variabele ophoudt en waar de volgende variabele begint.
De vraag waar bij de beschrijving van de B van het BIC-model de
beleidshistorie ophoudt en de onder de C van BIC bedoelde variabelen
beginnen, dient al werkende beantwoord te worden. Er is immers niet a
priori een strikt logische scheiding tussen het een en ander aan te brengen,
maar de notie dat de B de historische context voor de beleidsvorming
vertegenwoordigt en de C voor de actuele context staat, is daarbij
praktisch-heuristisch zinvol. In die zin moet worden vastgesteld dat de plaats
binnen het BIC-model voor de regelgeving van internationale organisaties,
achteraf gezien, ten onrechte onder de B is gerangschikt, waar de C voor de
hand had gelegen.

Ook tussen de B van BIC en het geanalyseerde actuele beleidsvormings-
proces, het product van BIC is sprake van een diffuse afbakening. Met
behulp van het concept van besluitvormingsronden kan echter het begin van
het een en tegelijk het einde van het ander worden getraceerd. Zo is het
begin van het proces dat tot de ondertekening van de bestuursafspraak Friese
taal en cultuur leidt, tegelijk het einde van de beleidsontwikkeling binnen de
Commissie Friese Taal, die in een patstelling tussen Haagse en Friese leden
resulteerde.

8.4.1.2 De I van BIC

8.4.1.2.1 Pleitcoalities

Met behulp van het begrip pleitcoalitie is de I van het BIC-model geëxpli-
citeerd en zijn de aan het interactieproces deelnemende actoren
gestructureerd. Actoren interacteren met elkaar binnen elkaar
beconcurrerende pleitcoalities, die in een al of niet wisselende samenstelling
over meerdere jaren opereren. Deze pleitcoalities worden bijeengehouden,
omdat de deelnemende actoren een geheel aan basiswaarden en
beleidsdoelen delen en de beleidsvorming in een gemeenschappelijk
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gewenste richting trachten te sturen. De gedeelde basiswaarden vormen het
cement dat de coalitie over een langere periode bijeenhoudt. Individuele
actoren kunnen, zoals in het voorliggende onderzoek wordt bevestigd,
verder met elkaar verschillen over zowel allerlei nuances betreffende de
basiswaarden, als over de vraag op welke wijze de nagestreefde doelen
bereikt dienen te worden.

Een pleitcoalitie is geen vast omlijnde en gestructureerde organisatie,
maar een sociaal systeem waarbinnen actoren interactie- en
communicatiepatronen ontwikkelen die enige duurzaamheid laten zien en
gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma’s. Ondanks de
zwakke structurering kent een pleitcoalitie een kern of centrum, die zoals de
Friese beleidsvorming aantoont, in de loop van de tijd door verschillende
actoren kan worden bemand. Verder kunnen eerste lijns- en tweede
lijns-actoren worden onderscheiden. Pleitcoalities zijn in hoofdstuk 2
getypeerd als proto-organisaties: een tussenvorm tussen formele organisatie
en enkeling.

De structurering van interactieprocessen met behulp van het pleitcoalitie-
concept voorkomt dat de aandacht alleen op de zichtbare beslissers is
gericht. Bovendien geeft de pleitcoalitiebenadering zicht op zowel de
wisseling van actoren tijdens een beleidsvormingsproces, als de binnen
hetzelfde beleidssubsysteem ‘overstekende’ actoren. De Nederlands-Friese
casus laat daar een mooi voorbeeld van zien. Maar ook voor het
totstandkomen van het beleid met betrekking tot het Sorbisch zijn Sorben
die een rol binnen de concurrerende coalitie spelen, niet zonder belang.

Het feit dat de benadering zich op langer durende beleidsprocessen richt
en daarmee ook in principe op grotere aantallen individuele actoren, maakt
de noodzaak van een nadere structurering alleen maar groter. Het
pleitcoalitieconcept kan in dit verband als een beheersbaar
analyse-instrument worden gezien. Daarzonder is al snel sprake van een
onoverzichtelijke schare van participanten of een breuk in de tijd. Daar staat
tegenover dat het onderzoek duidelijk maakt dat het pleitcoalitieconcept een
duidelijkheid lijkt te impliceren, die in de praktijk van het onderzoek niet
altijd bewaarheid wordt. Dat geldt in het geval van de tweede lijns-actoren
en nog meer de onzichtbare actoren. In die gevallen is het niet altijd
duidelijk wie nog wel of niet tot de coalitie gerekend kunnen worden. Dat
hangt ook samen met de mogelijke frictie tussen de formele en materiële
positie die door actoren ingenomen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval,
wanneer het om de rol gaat die sommige parlementariërs vervullen. In
formele zin maakt het Nederlandse parlement deel uit van de Haagse
coalitie, maar in materiële zin blijkt dat individuele actoren, in ieder geval
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tijdelijk, tot de regionale c.q. Friese pleitcoalitie kunnen behoren. Dan gaat
het om onze Fries in Den Haag, of onze Haagse man in de provincie.

Pleitcoalities worden bijeengehouden door een geheel aan door actoren
gedeelde basiswaarden en beleidsdoelen. Maar welke zijn deze
basiswaarden? Juist het flexibele karakter van een pleitcoalitie zorgt er ook
voor dat de basiswaarden niet in concreto geformuleerd behoeven te zijn.
Basiswaarden kunnen in de loop van de tijd bovendien wijzigen of anders
geïnterpreteerd en gepercipieerd worden. Bovendien kunnen basiswaarden
een dergelijk hoog abstractieniveau bereiken dat alle pleitcoalities het over
het nastreven met elkaar eens zijn, maar bij de nadere concretisering blijkt
dat de gedachte eenheid heel wat minder groot is, zodat de geesten zich
scheiden. In de werkelijkheid gaat het veel meer om instrumentele
opvattingen, gehuld in een bredere context van overtuigingen en ideeën, dan
om abstracte waarden. In de praktijk gaat het om de opvattingen over
energie- en werkgelegenheidsbeleid versus de Sorbische identiteit, of de
opvattingen over het behoud van de landelijke omroep, versus de groei van
de regionale omroep. In plaats van het hanteren van het begrip basiswaarde,
is het, naast overwegingen van bruikbaarheid, consistenter om van ‘stelsels
van opvattingen’ uit te gaan, zoals dat ook gebeurt binnen de door Sabatier
en Jenkins-Smith ontwikkelde benadering.

In het onderzoek is gemakshalve al snel van een tweedeling uitgegaan: de
vertegenwoordigers van de betreffende regionale taal, versus de (centrale)
overheid, of de minderheidsvertegenwoordigers tegenover de
vertegenwoordigers van de meerderheid. In andere woorden: de Friese
pleitcoalitie versus de Haagse pleitcoalitie; de Friese pleitcoalitie versus de
Hilversumse pleitcoalitie; de Noordfriese pleitcoalitie versus de Kieler
pleitcoalitie; de Horno-pleitcoalitie versus de Brandenburgse pleitcoalitie en
tenslotte de Sorbische pleitcoalitie versus de Bonner autoriteiten.  Die18

polarisering ligt besloten in het beleidsonderwerp dat de vertegenwoordigers
van een minderheid willen realiseren en waarvoor de vertegenwoordigers
van de meerderheid nodig zijn. Die tweedeling betekent ook dat het
onderzoek zich niet expliciet op de inventarisatie van de betreffende
systemen van opvattingen heeft gericht, maar van de constatering is
uitgegaan dat pleitcoalitie A een doel nastreeft, daarvoor bij pleitcoalitie B
moet zijn en die vervolgens, al of niet of gedeeltelijk, weet te realiseren.

In het rondenmodel, zoals dat aan het BIC-model ten grondslag ligt, wordt
het rondenconcept gebruikt om het verloop van de gebeurtenissen te struc-
tureren. Het hanteren van besluitvormingsronden komt tegemoet aan de be-
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zwaren tegen de fasenbenaderingen, door niet van een vast aantal en in een
aangegeven volgorde verlopende fasen uit te gaan. In hoofdstuk 2 is ook ge-
wezen op het voorkomen van ronden waarin ogenschijnlijk niets gebeurt.
Wanneer naar het verloop van de gebeurtenissen in de geanalyseerde
gevallen wordt gekeken, wordt die waarneming bevestigd. Zo wordt in het
geval van de beleidsvorming inzake het Fries op de televisie, een hele tijd
niets ondernomen en vervolgens wordt het proces in alle hevigheid
voortgezet of opnieuw begonnen. De kritiek dat het fasenmodel voorbijgaat
aan de moeilijkheid om de overgang tussen fasen exact te traceren, geldt niet
minder voor het traceren van de overgang tussen verschillende
besluitvormingsronden. Het is overigens de vraag in hoeverre de werking
van het rondenmodel daarvan nadeel ondervindt. Wanneer de
onderzoeksvraag zich niet richt op de aantallen of overgang tussen
besluitvormingsronden, maar wanneer het gaat om het in kaart brengen van
het verloop van de gebeurtenissen, de deelnemende actoren en het resultaat
van het beleidsvormingsproces, lijkt het betreffende bezwaar te
verwaarlozen.

8.4.1.2.2 Beleidsgericht leren

In deze studie is voor het verklaren van de aard van de interactie een beroep
gedaan op het concept van het beleidsgericht leren. Beleidsgericht leren ziet
het overheidsbeleid als een voor verandering vatbaar stelsel van opvattingen.
Beleidsgericht leren vraagt allereerst aandacht voor een toenemen van het
begrip voor de status van doelen en andere als relevant beschouwde variabe-
len. In de tweede plaats gaat het om het verbeteren van het eigen begrip
inzake logische en causale verbindingen binnen een stelsel van opvattingen.
En in de derde plaats betreft beleidsgericht leren het identificeren van en het
reageren op de uitdagingen van het eigen stelsel van opvattingen.
Beleidsproblemen en -instrumenten kunnen, in andere woorden, binnen een
beleidsvormingsproces opnieuw gedefinieerd en gewaardeerd worden en
daarmee resulteren in nieuw beleid. Een nuttig aspect van de betreffende
benadering is dat om aandacht wordt gevraagd voor zowel de inhoud van het
beleid, als de weg waarlangs beleidsresultaten bereikt kunnen worden.

De kans op een beleidsgericht leren en daarmee op een succesvolle
beleidsvorming is eerder afhankelijk gesteld van een viertal variabelen: het
niveau van de tegenstellingen tussen pleitcoalities, de analytische
hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp, aanwezigheid van een
professioneel forum en continuïteit van de interactie. Wanneer op de
verschillende taalbeleidssituaties wordt teruggezien, kan worden vastgesteld
dat in alle gevallen sprake is van een beleidsgericht leren, of aan de zijde
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van de regionale taalcoalitie en/of aan de zijde van de concurrerende
pleitcoalitie. Aan de zijde van de laatste is van een aanpassing van de
kernwaarden van het beleid sprake, in het geval van de opvattingen van de
regering van Sleeswijk-Holstein inzake het Noordfries. Die kernwaarden
veranderen ten gunste van het Noordfries, als de regering na veertig jaar van
politieke kleur verandert. Die gang van zaken bevestigt de hypothese van
Sabatier (1993:33) dat de kans op een substantiële verandering van de kern
van een regeringsbeleid, onwaarschijnlijk is zolang de coalitie die het beleid
vorm heeft gegeven, aan de macht blijft.

De opvattingen van de Haagse/Hilversumse en Bonner pleitcoalities
blijven daarentegen door de jaren heen onveranderd. Alleen in de meer
secundaire aspecten van het stelsel van opvattingen kunnen veranderingen
worden waargenomen, maar dat laat de meer principiële opvattingen inzake
de status van een unieke regionale taal onverlet.

Aan de kant van de pleitcoalities voor de betreffende unieke regionale
taal, kan een beleidsgericht leren worden geconstateerd in de gevallen van
het totstandbrenging van de bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur,
alsmede de publieke regionale televisie, voor zover het om een aanpassing
van secundaire aspecten gaat en met name de weg waarlangs de doelen
bereikt kunnen worden. In beide gevallen lijken de tegenstellingen in
kernwaarden te groot om een substantieel beleidsgericht leren en daarmee
nieuw beleid te verwachten. In het geval van de bestuursovereenkomst
Friese taal en cultuur wordt het interactieproces gedragen door ambtelijke
actoren. Het resultaat van deze beleidsvorming is eerder beperkt genoemd.
Die constatering bevestigt de verwachting dat overheidsactoren in een
pleitcoalitie in het algemeen eerder middenposities bepleiten dan de actoren
die afkomstig zijn uit belangengroepen (Sabatier en Jenkins-Smith,
1993a:213).

Aan de zijde van de Sorbische pleitcoalitie ten behoeve van het veilig
stellen van de Sorbische infrastructuur na 1990, is om meerdere redenen van
een beleidsgericht leren amper sprake. In feite zijn de betrokken coalities het
van meet af aan met elkaar eens over de te treffen maatregelen. Dat een en
ander langer duurt dan de bedoeling is, staat niet los van de kernwaarden in
de opvattingen van de Bonner pleitcoalitie, waarin geen plaats is voor steun
aan regionale culturele voorzieningen. Dat is vervolgens een reden voor de
Sorbische pleitcoalitie om de steun in termen van minderhedenbeleid te
herdefiniëren.

Dat in het geval van het dorp Horno geen sprake is van een beleidsgericht
leren is verklaard met het wijzen op de diametraal tegenover elkaar staande
kernwaarden van de opvattingen van de beide pleitcoalities. In een
dergelijke situatie heeft ook een beroep doen op de kennis van experts geen
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uitwerking meer. De pleitcoalitie, gevormd uit regeringsautoriteiten en de
vertegenwoordiging van de bruinkoolindustrie, probeert wel met behulp van
creatieve formuleringen en instrumenten de tegenpartij te overtuigen, maar
dat heeft geen enkel resultaat. Deze gang van zaken laat zien dat de
tegenstellingen tussen pleitcoalities te groot kunnen zijn om beleidsgericht
leren te verwachten. Beleidsgericht leren is waarschijnlijker in een situatie
van ‘intermediate level of informed conflict between the two’, zeggen
Jenkins-Smith en Sabatier (1993:50).

Het niet of amper realiseren van Noordfries op de publieke radio is
hiervoor verklaard met het wijzen op de geringe en weinig continue
interactie en, niet in de laatste plaats, het ontbreken van een professioneel
forum en analytische hanteerbaarheid van het beleidsonderwerp. Als de
Noordfriezen in dit geval hun beleidsstreven met relevante empirische data
zouden hebben kunnen onderbouwen, dan zou de kans op een beleidsgericht
leren aan de zijde van de concurrerende pleitcoalitie zijn toegenomen. Die
verwachting komt overeen met de door Jenkins-Smith en Sabatier (1993:54)
aan de rol van ‘professionals’ en professionele normen toegedachte functie.

8.4.1.3 De C van BIC

Onder de C van het BIC-model is de niet-historische, bredere context van de
geanalyseerde beleidsvormingsprocessen begrepen. In navolging van
Sabatier (1993:20) is daarbij een onderscheid gemaakt tussen stabiele en
dynamische systeemkenmerken. De eerste vormen de over meerdere
decennia onveranderd blijvende omstandigheden, zoals die bestaan uit de
economische structuur en de cultuur, en de laatste betreffen korte
termijn-kenmerken zoals wisselingen van regeringscoalities of tijdelijke
economische depressies.

De door Sabatier (1993:20) uitgesproken verwachting is dat veranderingen
in de kern van een beleid meestal het gevolg zijn van factoren buiten het
beleidssubsysteem, zoals macro-economische omstandigheden of de komst
van een nieuwe regering. Beleidsgericht leren is daarentegen eerder verant-
woordelijk voor veranderingen in de secundaire aspecten van een stelsel van
opvattingen (Sabatier, 1993:19-20). Deze noties zijn in deze studie
aangevuld met die van Kitschelt (1983:34-50) die aandacht vragen voor het
meer of minder stabiele karakter van de omstandigheden waarbinnen het
beleid wordt gevormd. In tijden van stabiliteit zijn het vooral de factoren die
extern aan het beleidssubsysteem zijn, die voor beleidswijzigingen zorgen.
Wanneer de rust wordt verstoord en meer dan marginale
beleidsvernieuwingen nodig zijn, zou juist de relevantie van doelstellingen
en actoren toenemen. Die notie kan worden uitgelegd als een gebruik weten
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te maken van kerende kansen. In andere woorden: het komt in sterk
veranderende omstandigheden op een beleidsgericht leren aan.

In de analyse van de verschillende taalbeleidssituaties is een aantal keren
de relevante werking van contextuele factoren vastgesteld. Daarbij spelen
met name de dynamische systeemkenmerken een rol. Zo is in het geval van
de realisatie van de publieke regionale televisie in Fryslân een beslissende
rol toegeschreven aan de opkomst van de commerciële omroep, die voor een
verzwakking van de publieke omroep zorgde en daarmee voor een
verandering in het stelsel van opvattingen van de publieke omroep. Deze
verandering betekende geen omarming van de doelen van de Friese
pleitcoalitie, maar veel meer een loslaten van de verantwoordelijkheid voor
regionale omroep, gezien de toegenomen zorgen met betrekking tot de
toekomst van de publieke omroep. Die gang van zaken bevestigt Sabatiers
notie dat wijzigingen in de kern van het beleid meestal afhankelijk zijn van
externe factoren. Kitschelts constatering inzake de invloed van stabiele
externe omstandigheden en de relevantie van actoren en doelstellingen op
beleidswijzigingen, lijkt in die zin uit te komen, dat de Friese pleitcoalitie
van de gewijzigde omstandigheden gebruik weet te maken en zijn doel
inderdaad bereikt.

Bij het totstandkomen van de bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur
is vastgesteld dat de werking van contextuele factoren niet kan worden vast-
gesteld, of het zou het in vizier komen van de Europese dimensie moeten
zijn. Daarmee lijkt Kitschelts verwachting niet uit te komen. Hij zegt
immers dat het in stabiele omstandigheden juist externe factoren zijn die
doorslaggevend voor beleidswijzigingen zijn. Dat Kitschelt geen
onderscheid maakt tussen de kern van een beleid en de meer secundaire
aspecten van beleid, lijkt zich hier te wreken. Betreffen de wijzigingen de
meer secundaire aspecten van een beleid, dan zijn het ook in stabiele
omstandigheden juist actoren en hun doelen die voor veranderingen kunnen
zorgen. Voor wijzigingen in de kern van een beleid lijken onder dezelfde
omstandigheden echter vooral externe factoren verantwoordelijk te zijn.

In het geval van de Noordfriese beleidsvorming spelen vooral externe fac-
toren, stabiele systeemkenmerken, een beslissende rol. Daarbij gaat het om
zowel de aanwezigheid van en de beleidsvorming inzake de Deenstalige
minderheid in Sleeswijk-Holstein, als de aanhoudende zorg van de Duitse
overheid voor de Duitstalige minderheden, zoals die in meerdere landen te
vinden zijn. Daarnaast is een dynamisch systeemkenmerk als de kleurwisse-
ling van de Sleeswijk-Holsteinse regering, als relevante determinant voor
het beleid inzake het Noordfries genoemd. De Noordfriese casus is
bijzonder te noemen, omdat de Noordfriese beleidsvorming niet gerealiseerd
wordt in de vorm van interactieprocessen tussen een Noordfriese
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pleitcoalitie en Sleeswijk-Holsteinse of Bonner actoren, maar met name
wordt bepaald door externe systeemkenmerken. In die zin is eerder
gesproken van een meeliften met de Deenstalige minderheid. Wanneer niet
van een meeliften sprake is, zoals het streven om het Noordfries een plaats
op de publieke radio te geven laat zien, loopt de beleidsvorming op niets uit.

De beleidsvorming betreffende het Sorbisch laat de werking van een
stabiel systeemkenmerk als de cultuur voor het interactieproces zien, evenals
de relevantie van het Duitse beleid met betrekking tot de Duitstalige
minderheden en het verdwijnen van de Duitse Democratische Republiek. De
Sorbische pleitcoalitie heeft daarnaast gebruik weten te maken van wat
hiervoor kerende kansen zijn genoemd. In tijden van grote veranderingen
hebben de Sorben, beleidsoriënterend lerend, op het juiste moment van de
geboden mogelijkheden gebruik weten te maken. Dat geldt in ieder geval
voor het realiseren van de Stiftung für das sorbische Volk. Het geval Horno
laat zien dat doelen en activiteiten van een pleitcoalitie ontoereikend zijn om
de kern van een stelsel van opvattingen te wijzigen. De doelen van de
Hornoërs worden door het ontbreken van externe factoren ook niet
dichterbij gebracht. En dat houdt in dat het dorp Horno opgeofferd wordt
aan de bruinkoolwinning.

Daarmee lijkt de relevantie van de C in het BIC-model voldoende aange-
toond. Ook de noodzaak om onderscheid te maken tussen kern en secundaire
aspecten van een stelsel van opvattingen is duidelijk gemaakt. Anders is dat
echter met de explicitering van de onder C vallende factoren. Deze expli-
citering is onvoldoende om tot volledig sluitende verklaringen te kunnen ko-
men, omdat daarvoor een veel uitgebreidere inventarisatie van mogelijke
contextuele factoren noodzakelijk is.19

8.4.2 Conclusies

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het BIC-onder-
zoeksmodel zijn waarde als heuristisch en verklarend model in de loop van
het onderzoek heeft bewezen. Door het hanteren van het
BIC-onderzoeksmodel, wordt de lens op de beleidsvorming
noodzakelijkerwijs op variabelen of beleidsdeterminanten gericht, die
anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven. De verklaringskracht van het
model dient echter als relatief beperkt gekwalificeerd te worden. Dat hangt
minder samen met de verklarende werking die de analyse van het verloop
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van de interactieprocessen met behulp van het beleidgeoriënteerd
leren-concept, alsmede de samenstelling van pleitcoalities, oplevert, als wel
met de B en C van het onderzoeksmodel.

Het pleitcoalitieconcept zorgt ervoor dat de vele golven in de loop van de
tijd niet het zicht op de stroom ontnemen. De onderzoeker kan het pleit-
coalitieconcept met name in die gevallen hanteren, waarin de
beleidsvorming van één enkele actor niet centraal staat, maar waar het gaat
om een van tevoren onbekend aantal participerende actoren.

Het gebruik van het concept van het beleidsgericht leren verklaart waarom
in de ene situatie wel sprake is van een dergelijk leren, en daarmee van be-
leidsveranderingen, en in het andere geval daarentegen geen beleidsgericht
leren plaatsvindt. Het onderzoek heeft verder duidelijk gemaakt dat beleids-
vorming niet het resultaat van een beleidsgericht leren van de betreffende en
concurrerende pleitcoalitie behoeft te zijn, maar ook het gevolg kan zijn van
de activiteiten van een derde pleitcoalitie. Zo laat de Noordfriese casus zien
dat het eind jaren tachtig gerealiseerde beleid inzake het Noordfries, vooral
het resultaat is van de beleidsvorming inzake het Deens in
Sleeswijk-Holstein.

De B heeft het onderzochte beleid verder wel in een historisch perspectief
begrijpelijk gemaakt, maar qua invulling is een en ander in feite te
onvolledig om als verklaringsgrond te kunnen dienen. Daarvoor zou een
bredere inventarisatie van de beleidsontwikkelingen nodig zijn, en dat
betekent dat in de voorliggende studie onder meer het onderwijs- en het
cultuurbeleid meer in den brede onderzocht zouden dienen te worden.

Voor de C gelden soortgelijke overwegingen. Zo houdt het hanteren van
de term ‘cultuur’ in feite het gebruikmaken van een onvoldoende
gespecificeerd containerbegrip in. Ook economische omstandigheden en
ontwikkelingen verdienen, wil van een betrouwbare verklaringsgrond sprake
zijn, een uitvoeriger analyse dan de in deze studie gevolgde ad hoc
benadering. Daar staat tegenover dat de uitwerking van dynamische
systeemkenmerken zoals een wijziging van de politieke signatuur van de
Sleeswijk-Holsteinse regering of, in de casus van de Friese televisie, de
ontmanteling van het bestaande omroepmonopolie, dankzij de komst van de
commerciële omroep, niet onopgemerkt zijn gebleven.

Wanneer een slotconclusie met betrekking tot het in deze studie
ontwikkelde en gehanteerde BIC-onderzoeksmodel getrokken wordt, zou die
kunnen luiden dat het model een aanzet tot een adequaat onderzoeksmodel
inhoudt, maar dat een verdere ontwikkeling en dan met name voor wat de B-
en C-determinanten betreft, dient te worden nagestreefd.
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8.4.3 De keuze en het vergelijken van gevallen

8.4.3.1 De keuze van onderwerp en gevallen

In hoofdstuk 3 is gekozen voor onderzoek naar de beleidsvorming inzake
unieke regionale talen in Duitsland en Nederland. Die keuze is via drie stap-
pen gedaan. Eerst is een keuze gemaakt tussen landen die in het onderzoek
zouden kunnen worden betrokken. Vervolgens is de vraag beantwoord op
welke taalsituaties het onderzoek zich zou moeten richten. En tenslotte is
aan de hand van een vijftal criteria de vraag beantwoord welke
taalbeleidssituaties onderzocht zouden moeten worden.

Dat voor een onderzoek van de beleidsvorming in Nederland en Duitsland
is gekozen, hangt samen met het streven om de onafhankelijke factoren
binnen een onderzoek zo gelijk mogelijk te houden. Een ‘most similar
design’ vormt een benadering die de problemen van het internationaal
vergelijken en analyseren, niet alleen zoveel mogelijk beperkt, maar vooral
gebruikt wordt om onderzoek in de ene situatie, te repliceren in een tweede
situatie, om daarmee de uitkomsten van het onderzoek robuuster te kunnen
maken.

De problemen van internationaal-vergelijkend onderzoek kunnen worden
beperkt door het onderzoek op die landen te richten, waarvan de
onderzoeker de betreffende talen actief, en in ieder geval passief, beheerst.
Er blijft overigens een verschil bestaan in de mate waarin de onderzoeker
over ‘real knowledge’ over de betreffende landen beschikt. Voor dat
probleem bestaat geen oplossing. Ook wanneer gekozen wordt voor de in dit
geval niet opportune mogelijkheid van een onderzoek dat verricht wordt
door meerdere onderzoekers, afkomstig uit de beide landen, wordt mogelijk
het probleem van een verschillende mate van kennis ondervangen, maar
doemen nieuwe problemen op betreffende de consistentie, geldigheid en
betrouwbaarheid van het onderzoek. Dat bij de keuze van
onderzoekssituaties allerlei praktische omstandigheden, zoals budget,
talenkennis en organisatorische mogelijkheden, vervolgens de doorslag
geven, zorgt ervoor dat onderzoek niet alleen op grond van
wetenschappelijke overwegingen wordt uitgevoerd. Die notie betekent
tegelijk dat de maatschappelijke relevantie van het onderzoek niet kan
worden genegeerd.

Het noemen van maatschappelijke relevantie doet teruggaan naar de over-
wegingen die aan de keuze van het object van onderzoek ten grondslag
hebben gelegen. In hoofdstuk 1 is min of meer uitvoerig op de betekenis van
het onderwerp ingegaan. De vraag kan gesteld worden of de daar
vastgestelde maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie, ook tijdens
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het onderzoek is bevestigd. Het antwoord op die vraag is niet in het
algemeen te geven. Voor zover de maatschappelijke relevantie haar
uitwerking heeft op de omvang van het aantal beleidsprocessen inzake taal
en/of regionale taal, kan worden opgemerkt dat de eerder uitgesproken
verwachtingen niet zijn uitgekomen. De actuele beleidsvorming inzake
vooral het Noordfries en Sorbisch, is dermate minimaal, dat van een reële
keuze tussen te onderzoeken taalbeleidssituaties geen sprake was. Daarmee
is overigens niet gezegd dat de maatschappelijke relevantie van het object
van onderzoek, zoals die eerder in hoofdstuk 1 is weergegeven,
gerelativeerd dient te worden. Daarvoor is taal en de functie van taal in
zowel historische als actuele zin, een te belangrijk fenomeen voor de
overheid en is de overheid te belangrijk voor de toekomst van de unieke
regionale talen.

De keuze van de te analyseren taalbeleidssituaties is op grond van de vol-
gende overwegingen gebeurd:

- het zich feitelijk voordoen van het beleidsvormingsproces;
- de directe of indirecte relevantie van het betrokken beleidsproces voor de

betreffende unieke regionale taal;
- de duur van het beleidsvormingsproces;
- de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de betreffende unieke regio-

nale taal en actoren van de centrale overheid, en
- de opinie inzake de relevantie van de zijde van de direct betrokkenen.

Voor de definitieve keuze impliceerden deze overwegingen, die deels ook
aan de pleitcoalitiebenadering ten grondslag liggen, onder meer dat
eventuele beleidsvormingsprocessen op gemeentelijk, provinciaal of
districtsniveau, alsmede kortdurende beleidsvormingsprocessen niet in
aanmerking kwamen.

Voor de praktijk van het onderzoek zorgde deze benadering aan de ene
kant feitelijk voor de beschikbaarheid van slechts een minimaal aantal in
aanmerking komende beleidsvormingsprocessen, en aan de andere kant moet
worden vastgesteld dat de onderzochte beleidsgevallen van elkaar
verschillen. Dat geldt vooral voor het geval Horno, die zich niet alleen ten
opzichte van alle andere gevallen onderscheidt door zijn nadruk op
juridische procedures, of het streven om overheidsdoelen niet te realiseren,
maar te voorkomen, maar in feite ook, anders als de andere geanalyseerde
gevallen, beschouwd kan worden als een sociale beweging. Dat wil
overigens niet zeggen dat de casus Horno niet binnen de gevolgde
benadering zou passen. Juist omdat met standaard-comparatieve variabelen
is gewerkt, heeft de vergelijkbaarheid niet onder het verschil in gevallen te
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lijden gehad. In feite leent de benadering, zoals die in het
BIC-vergelijkingsmodel gestalte heeft gekregen, zich voor allerlei
beleidsvormingsprocessen. Van een beperking tot het in deze studie
behandelde object behoeft geen sprake te zijn.

Tegelijk kan worden opgemerkt dat de beleidsvormingsprocessen in de
onderzochte Nederlandse gevallen niet hun gelijke in de Duitse taalbeleids-
situaties hebben. Dat kan samenhangen met het feit dat de Nederlandse
onderzoeker onvoldoende oog heeft gehad voor de vele aspecten die nu een-
maal aan dergelijke processen zijn verbonden. In dat geval zou van een etno-
centrische vertekening sprake zijn. Om die mogelijkheid zo goed mogelijk te
reduceren zijn de betreffende cases voor commentaar voorgelegd aan als
deskundig voor het betrokken terrein te beschouwen autochtone
informanten. De verwerking van hun commentaren heeft geen verandering
gebracht in de hiervoor gedane constatering, zodat mag worden aangenomen
dat van een etnocentrische vertekening geen of alleen in geringe mate sprake
is.

8.4.3.2 Het vergelijken

Afgezien van de hiervoor genoemde beperkingen aan de kant van de onder-
zoeker, dient te worden opgemerkt dat de vergelijking van de vijf
onderzochte taalbeleidssituaties ten zeerste is bevorderd door de
aanwezigheid van het tevoren ontwikkelde vergelijkingskader, in casu het
BIC-model. De gevolgde aanpak, in casu het gebruik van
standaard-comparatieve variabelen, bevestigt de relevantie en het nut van
een van te voren ontwikkelen van een vergelijkingskader en het werken met
een uit de probleemstelling en onderzoeksvragen voortkomend
onderzoekskader dat de werkwijze in de verschillende cases stuurt en
regisseert.

Voor het onderzoek is van een ‘most similar design’ uitgegaan, dat wil
zeggen dat getracht is om de onafhankelijke variabelen, zoals die op het
beleid en beleidsvorming inwerken, zo gelijk mogelijk te houden. Dat
daarbij naar verschillen in landen is gekeken, is achteraf minder relevant.
Immers, ook staatkundige, economische of culturele verschillen tussen
landen vormen een deel van de bedoelde onafhankelijke variabelen.
Hofstede (1995:106) heeft dan ook, in navolging van Przeworski en Teune,
in dat verband reeds gewezen op het feit dat in het
internationaal-vergelijkend onderzoek landennamen vervangen dienen te
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worden door variabelen.  Het BIC-onderzoeks- en vergelijkingsmodel20

vormt daartoe een bruikbaar instrument.
Een voorwaarde voor een doeltreffend internationaal vergelijken op het

terrein van de beleidsvorming bestaat verder uit een door de onderzoeker,
hiervoor reeds genoemd, beheersen van de betreffende relevante talen. Voor
één taal in het onderzoek voldeed de onderzoeker niet aan die eis. Daarbij
gaat het om het Sorbisch. Dat betekent dat de kans niet geheel is uitgesloten
dat voor het onderzoek relevante en in het Sorbisch gestelde documenten
geen rol in het onderzoek hebben gespeeld. Overigens is die kans vrij
gering, in die zin dat het Sorbisch amper een traditie heeft, als het om
beleidsdocumenten gaat en voorzover documenten of regelgeving in het
Sorbisch gesteld zijn, deze ook in Duitse vertaling beschikbaar zijn. Voor de
rol van de media en met name het Sorbische Nowy Casnik geldt niet de notie
van tweetaligheid en het is dan ook niet uitgesloten dat daarmee relevante
informatie aan de onderzoeker is ontsnapt. Echter, ook hier geldt dat
getracht is met de aan direct betrokkenen gevraagde informatie die omissies
te compenseren.

Tot de problemen van het internationaal-vergelijkend onderzoek dient niet
in de laatste plaats de generaliseerbaarheid van de verkregen
onderzoeksresultaten gerekend te worden (Bertrand, e.a., 1995:98). In het
onderhavige onderzoek kunnen de geformuleerde conclusies moeilijk voor
alle taalbeleidssituaties getrokken worden. In feite gaan de conclusies niet
verder dan de onderzochte situaties. Door het onderzoek naar verschillende
gevallen uit te breiden wordt de robuustheid van de conclusies versterkt,
maar daar blijft het dan ook bij. Dat betekent dat voor een verdere toetsing
van het onderzoeksmodel nader onderzoek op een ander beleidsterrein dan
taal en in het bijzonder regionale taal, is aan te raden. Voor een uitbreiding
van de conclusies naar de beleidsvorming betreffende unieke regionale talen
zal verder onderzoek naar andere taalbeleidssituaties gedaan moeten
worden.

8.4.4 Conclusies

Wanneer bij verder internationaal-vergelijkend onderzoek gebruik gemaakt
wordt van de ervaringen zoals die zijn opgedaan met deze studie naar het
beleid en de beleidsvorming inzake unieke regionale talen, kunnen de
volgende aanbevelingen geformuleerd worden:
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- vervang landen door variabelen. Die vervanging voorkomt overigens niet
de keuze voor een ‘most similar’of ‘most different’ benadering van te
onderzoeken gevallen, afhankelijk van de doelstelling van een onderzoek.
Een keuze voor onderzoek van beleidsvoorbereidingsprocessen met zoveel
mogelijk met elkaar overeenkomende onafhankelijke variabelen,
waaronder de eerdere landsvariabelen, dient in een explorerend onderzoek
voor het robuuster maken van onderzoeksuitkomsten. Daar waar juist voor
zo verschillend mogelijke onafhankelijke variabelen wordt gekozen, gaat
het veeleer om een toetsen van het bereik van een model of de
gevoeligheid voor het variëren op parameters (Swanborn, 1994:332).

- construeer voor de aanvang van het onderzoek een vergelijkingskader;
- selecteer de te onderzoeken beleidssituaties mede op grond van theoretisch

relevante noties;
- zorg voor een actief of in ieder geval passief beheersen van de betreffende

talen; en
- schakel autochtone deskundigen in om etnocentrische vertekening van de

bevindingen te voorkomen.

8.4.5 Verder onderzoek

De toepassing van het BIC-model op het terrein van het taalbeleid, leidt in
ieder geval tot de notie om de robuustheid van het model te versterken door
een toepassing op een ander beleidsdomein toe te passen. Bovendien kan
aan een toepassing op andere overheidsniveaus gedacht worden. Zowel het
gemeentelijke en provinciale niveau, als de beleidsontwikkeling op
Europees niveau lijken relevante beleidssituaties voor nader onderzoek te
leveren. Ook de relatie tussen het internationale, inclusief Europese beleid
op het gebied van taal en het door de nationale overheden op het betreffende
domein gevoerde beleid, verdient nader aandacht, om daarmee de werking
van beleid verder helder te krijgen. Daarnaast kan de robuustheid van de
thans verkregen resultaten worden uitgebreid door het onderzoek naar
andere taalsituaties uit te breiden. Daarbij zouden met name de ‘grote’
unieke regionale talen nog eens in ogenschouw dienen te worden genomen.21

Op die manier kan een antwoord worden gegeven op de vraag in hoeverre de
omvang van de betreffende taalgroep een mogelijke rol speelt bij de
realisatie van beleidsdoelen. Is in die situaties, onder gelijke
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omstandigheden, eveneens sprake van een cruciale rol voor de contextuele
variabelen, wanneer beleid gerealiseerd wordt?

In hoofdstuk 4 zijn zowel de Kaderconventie ter Bescherming van
Nationale Minderheden als het Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen aan de orde geweest. Beide conventies zijn van recente
datum. Zowel de uitwerking op het nationale beleid inzake regionale talen
en het wel of niet ratificeren van de betreffende conventies, als de daarbij
een rol spelende overwegingen, zijn een nadere studie waard.

Verder onderzoek is ook noodzakelijk als het om de beleidsvorming aan
de kant van de overheid gaat. In het onderhavige onderzoek is de
beleidsvorming achter de zichtbare kant van de pleitcoalitie, buiten
beschouwing gelaten. Het is duidelijk dat ook achter de deur van het
departement, parlement of kabinet een beleidsvormingsproces gaande is, dat
buitengewoon relevant is voor zowel de actuele beleidsontwikkeling, als het
ontwikkelen van een bredere ontvankelijkheid voor de wensen van een
regionale taalgroep. Van belang zou ook een onderzoek zijn naar de rol en
inbreng van specifieke actoren als parlementariërs die uit het betreffende
taalgebied afkomstig zijn. In de loop van dit onderzoek is aangegeven dat zij
een bruggenhoofd naar de landelijke pleitcoalitie vormen. Maar daar is niet
mee gezegd welke rol zij feitelijk vervullen, wat het effect van hun optreden
is en binnen welke netwerken hun mening tot stand komt.
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Gearfetting

Yn dit ûndersyk nei belied en beliedsfoarming oangeande trije unike
regionale talen, te witten it Frysk yn Nederlân en it Noardfrysk en Sorbysk
yn Dútslân, stiet de fraach sintraal wat de oerienkomsten en ferskillen binne
yn it ta stân kommen fan en it belied oangeande de neamde talen en wat de
ferklearring dêrfoar is. Om in antwurd op dy fragen te jaan, wurdt yn
haadstik 1 op de relevânsje fan it dwaan fan ûndersyk nei taalbelied yngien.
Wat is mei oare wurden it belang fan taal foar de oerheid, en oarsom, wat is
it belang fan de oerheid foar taal? Taal is gjin neutraal
kommunikaasjemiddel, mar loyalisearret en ideologisearret. Talen hawwe
fierder in ferskillende status en posysje yn in steat. Regionale talen binne yn
ferhâlding ta nasjonale standerttalen op in efterstân set.

In soad fan de net-nasjonale standerttalen wurde yn har fuortbestean
bedrige en dat makket de fraach nei it oerheidsbelied fan belang. Boppedat
wurdt dy fraach noch relevanter, as de oanbelangjende taalgroep winsken en
easken oan de oerheid foarleit oangeande it brûken fan de taal. Sadree’t dat
it gefal is, kin fan in etnyske diminsje praat wurde. Regionale talen mei in
etnyske diminsje wurde yn dit ûndersyk definiearre as minderheidstalen.

De oerheid hat ûnderskate mooglikheden om op taalwinsken en -easken te
reagearjen. Yn dit ûndersyk giet it net om negaasje, represje of struktureel
oanpassen, mar stiet konsesjebelied sintraal. It giet om belied dat rjochte is
op in útwreidzjen fan de status fan in taal op benammen dy mêden, dêr’t de
oerheid yn de rin fan de tiid in substansjele sizzenskip krigen hat.

De sintrale ûndersyksfraach fan dizze stúdzje is neier útwurke yn fiif
dielfragen:

- Hokfoar belied wurdt yn de ûndersochte gefallen troch de oerheid fierd
oangeande de unike regionale taal of talen?

- hoe hat it oanbelangjende belied him yn de rin fan de tiid ûntjûn en op
hokfoar wize is it beliedsfoarmingsproses ferrûn?

- hokfoar faktoaren kinne de ûntjouwing fan it taalbelied ferklearje?
- hokfoar faktoaren kinne mooglike oerienkomsten en ferskillen tusken de

ûndersochte gefallen ferklearje?
- hokfoar konklúzjes kinne lutsen wurde oangeande it brûken fan it noch te

meitsjen ûndersyksynstrumint en de problematyk fan it ferlykjen?
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Haadstik 2 fan de stúdzje begjint mei it definiearjen fan de begripen belied
en beliedsfoarming. It giet yn dizze stúdzje om oerheidsbelied dat direkt of
yndirekt op taalgebrûk rjochte is, en de wize dêr’t it belied op ta stân komt.

Om it beliedsfoarmingsproses ferklearje te kinnen, is in rekonstruksje fan
de ynteraksje tusken de oanbelangjende aktoaren nedich, dat wol sizze de
fertsjintwurdigers fan respektivelik de oanbelangjende taalgroep en de
sintrale oerheid. Dêrta binne trije ferskillende rekonstruksjemodellen
mei-elkoar ferlike: it barriêre-, streame- en omgongemodel. Op grûn fan
ûnderskate arguminten is keazen foar in oanpassen en brûken fan it
omgongemodel. Dat model sjocht de beliedsfoarming as in troch ûnderskate
aktoaren yn ûnderskate omgongen nommen rige fan besluten. Dêrby wurdt
in ûnderskied makke neffens skiften fan aktoaren. De oanpassing hâldt in
eksplisyt omtinken foar sawol de histoaryske diminsje fan it belied yn, as
foar de ynteraksjes tusken de dielnimmende aktoaren en de kontekst foar de
beliedsfoarming. It model dat makke is, kin oantsjut wurde mei de letters
BIC dy’t steane foar respektivelik: Beliedsskiednis, Interactie (Ynteraksjes)
en Context (Kontekst). Njonken de útwreiding fan it omgongemodel mei de
B en C, is ek de ynhâld fan de I oan de hân fan de pleitkoälysjeteory, sa’t dy
troch Sabatier en Jenkins-Smith ûntwikkele is, fierder útwurke. Sa is fan it
konsept pleitkoälysje gebrûkmakke om de dielnimmende aktoaren
strukturearje te kinnen. En dat jildt allyksa foar it omtinken foar it
beliedsrjochte learen, dat de kiker rjochtet op: “relatively enduring
alterations of thought or behavioral intentions that result from experience
and are concerned with the attainment (or revision) of policy objectives”. It
konsept fan it beliedsrjochte learen freget dêrmei omtinken foar de
feroarings yn de doelen fan in oar, dy fan jinsels en it taktysk en strategysk
betinken. Sokke feroarings binne nedich om ta beliedsresultaten te kommen.
Ommers, as elkenien by it ienris ynnommen stânpunt bliuwt, sil der net folle
foarútgong yn de beliedsfoarming fêststeld wurde kinne.

Yn de oanpak fan Sabatier en Jenkins-Smith wurdt de kâns op in belieds-
rjochte learen, en dêrmei in suksesfolle beliedsfoarming, ôfhinklik makke
fan trije fariabelen:

- it nivo fan de tsjinstellings tusken aktoaren;
- de analytyske hantearberens fan it beliedsûnderwerp;
- de oanwêzigens fan in profesjoneel foarum. Dêr is yn dizze stúdzje noch

in fjirde fariabele oan taheakke, te witten:
- de kontinuïteit fan de ynteraksje.

De kontekstuele aspekten dy’t fan belang binne foar it ferrin fan de belieds-
foarming kinne ûnderskaat wurde yn koarte termyn-aspekten of dynamyske
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systeemskaaimerken en lange termyn-aspekten of stabile
systeemskaaimerken. Ta it earste skift kinne politike krises en
koälysjewikselings rekkene wurde. It nivo fan de ekonomyske ûntjouwing
en de kultuer hearre ta it twadde skift. Nei oanlieding fan it wurk fan
Kitschelt is oannommen dat de eksterne fariabelen út it earste skift
benammen op de beliedsfoarming ynwurkje yn tiden fan stabilens en
kontinuïteit.

Yn haadstik 3 wurdt op de problemen mei it ynternasjonaal-ferlykjen yn-
gien. Om dy problemen sa lyts mooglik te hâlden, is foar in ûndersyk yn lan-
nen mei in lyksoartige maatskippij keazen. Omreden fan in tal praktyske
aspekten is dêrnei it dwaan fan ûndersyk yn Dútslân en Nederlân foar kar
nommen. Itselde haadstik jout omtinken oan de beliedstradysjes fan de twa
lannen op it mêd fan taal. Fierder binne de betingsten formulearre op grûn
wêrfan’t de yn it ûndersyk analysearre beliedssituaasjes keazen binne.

Haadstik 4 is winliken in yntermezzo tusken it teoretysk part fan it proef-
skrift en de beskriuwing fan de ûnderskate gefallen. It jout in oersjoch fan
de ynternasjonale regels, foarsafier’t dy fan belang wêze kinne foar de
beliedsfoarming op it mêd fan de unike regionale talen.

Haadstik 5 set dêrnei it Frysk yn Nederlân sintraal. It haadstik set útein
mei in histoarysk oersjoch oangeande wat der bard is mei it Frysk. Yn 1900
begjint it Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse in beskate rol te
spyljen, as it beslút nommen wurdt om de stipe oan it ûnderwiis yn it Frysk
yn syn begjinselprogram op te nimmen. Hoewol’t sân jier letter in lyts tal
skoallen it Frysk ûnderwiist, lykwols noch bûten de gewoane skoaloeren
om, duorret it oant 1937 as de Fryske pleitkoälysje in earste beskieden
wetlik resultaat foar it Frysk yn de skoalle boekt. Nei de Twadde
Wrâldkriich, as it klimaat foar regionale winsken en easken ferbettere is, en
as ‘Kneppelfreed’ lanlik omtinken foar de ‘Fryske kwestje’ frege hat, kinne
nije en wichtige beliedsresultaten byskreaun wurde.

In wichtige stap foarút betsjut dêrnei de rykserkenning foar it Frysk, dy’t
folget op it rapport fan de yn 1969 ynstelde Interdepartementale Commissie
Friese Taalpolitiek. It Parlemint soarget derfoar dat it Frysk mei yngong fan
it skoaljier 1980-1981 in ferplichte learfak yn it leger ûnderwiis yn Fryslân
wurdt. It brûken fan it Frysk yn it rjochtsferkear soe foarearst net feroarje.
Dat ûnderwerp wurdt, nei’t de Ried fan de Fryske Beweging dêrta de
foarstap nommen hat, oppakt troch it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân. It
wurk fan de provinsjale Wurkgroep Frysk yn it Offisiële Forkear liedt yn
1981 ta de ynstelling fan de Rijkscommissie Friese Taal, dêr’t sawol
‘Haachske’ as ‘Fryske’ leden in sit yn hawwe. It wurk fan de Rykskommisje
sil op in patstelling oangeande in oersetregeling útrinne. Dy patstelling
wurdt earst trochbrutsen mei it ta stân kommen fan de bestjoersoerienkomst
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oangeande de Fryske taal en kultuer. It Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân
sjocht nije kânsen as in nij regear mei it wurk út ein set. It Fryske Kolleezje
fan Deputearren lit witte in fûnemintele konsensus op it oanbelangjende
beliedsmêd nedich te achtsjen. Dêrop begjint in dialooch tusken provinsje
en Ryksoerheid dy’t, fjouwer jier letter, yn 1989 de earste
bestjoersoerienkomst Fryske taal en kultuer opsmyt.

De yn de tweintichste ieu ta stân kommen beliedsfoarming oangeande it
Frysk hat plakfûn sûnder dat de kearn fan it Haachske belied feroare is.
Dêr’t fan in oanpassen praat wurde kin, giet it winliken om de sekundêre
aspekten. Binnen de Haachske pleitkoälysje kinne oars ûnderskate
stânpunten waarnommen wurde. Dêrnjonken falt de rol fan it Parlemint op.
Keamerleden, en dan benammen dy’t út Fryslân komme, blike in wichtige
rol te spyljen. Hja foarmje foar de provinsjale pleitbesoargers in brêgehaad
yn it Haachske sintrum fan de macht.

Sûnt de ein fan de jierren sechstich hat de Fryske pleitkoälysje it
provinsjebestjoer as foarnaamste aktor. Mar soks wol net sizze dat de oare
aktoaren net fan belang wêze soenen. Oant mids jierren santich binne it
benammen de organisaasjes dy’t mei-elkoar de Fryske Beweging útmeitsje,
dy’t yn de beliedsfoarming in opmerklike rol spylje. Dy organisaasjes
nimme de foarstap ta, en hâlde soms oan as storein, of nimme, lykas yn it
gefal fan de realisaasje fan de Fryske publike regionale televyzje, de
foarstap fan de provinsje wer oer, om sadwaande it stelde doel te berikken.
Dêrnjonken kinne oan de sydline fan it beliedsfoarmingsproses ûnderskate
aktoaren en aktiviteiten waarnommen wurde, dy’t, faak mar foar in koarte
tiid, in bydrage oan it einresultaat besykje te leverjen.

Yn it oare beskreaune gefal, it realisearjen fan de publike regionale tele-
vyzje, stelde it Provinsjaal Bestjoer fan 1980 ôf prikken yn it wurk om ien
en oar foarelkoar te krijen. Nei de presintaasje fan ûnderskate rapporten
wurdt, as de ein fan de Omroepwet yn sicht komt, noch hastich besocht om,
mei help fan in spesjaal yn it libben roppen rjochtspersoan, Fryske televyzje
te realisearjen. De Fryske pleitkoälysje komt lykwols in machtige opponint
tsjin op har paad: de Nederlandse Omroep Stichting. Dy organisaasje fielt
neat foar de Fryske plannen. De NOS is der allinne op út om fêst te hâlden
oan de besteande omropkonstellaasje en dêr passe de plannen foar regionale
of provinsjale televyzje net yn. De NOS sil har opfettings net feroarje, mar
wol har belangstelling ferlieze as it omropmonopoalje troch de komst fan de
kommersjele omrop ûnder fjoer komt te lizzen. Op dat stuit skoddet
‘Hilversum’ sa bot op syn grûnfêsten, dat de ferantwurdlikens foar de
regionale omrop ynlevere wurdt. Dêrmei ferskynt in ferselsstannige
regionale omrop as nije aktor yn de Fryske pleitkoälysje en dêrmei is de
publike regionale televyzje gaueftich in feit.
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De beliedsfoarming oangeande it Frysk kin omskreaun wurde as in muoi-
sum ferrinnend proses fan net ferfolle winsken. Yn it Nederlânske stelsel fan
opfettings komt it bestean fan in unike regionale taal winliken net foar en
dat makket it tige dreech om Fryske beliedsdoelen te berikken. Boppedat
toane de oanbelangjende koälysjes in tekoart oan beliedsrjochte learen. Yn it
iene gefal is gjin beliedsrjochte learen nedich, om’t fan it begjin ôf fan
konsensus yn opfettings útgien wurdt. Yn it oare gefal giet it krekt om te
grutte tsjinstellings om in beliedsrjochte learen mooglik te meitsjen. De
beskreaune Fryske beliedssituaasjes ûnderstreekje fierder it belang fan de
gearstalling fan de pleitkoälysjes. De Fryske perspektiven binne yn it gefal
fan de bestjoersoerienkomst gâns ferbettere, om’t de Haachske pleitkoälysje
oanfierd wurdt troch in út Fryslân ôfkomstige steatssikretaris fan Ynlânske
Saken. Dêrnjonken moat op it wurkjen fan de Europeeske diminsje wiisd
wurde.

Haadstik 6 giet oer de Noardfryske taalbeliedssituaasje. It slagget de
Noardfriezen al ier om foar it Noardfrysk in plakje yn it ûnderwiis te krijen.
Dat hat te krijen mei it fierdere Prusyske belied oangeande de minderheden,
sa’t dat fierd wurdt tsjin de eftergrûn fan de slim gefoelige grinssituaasje
dy’t nei de Earste Wrâldkriich yn Sleeswyk ûntstien is. De Noardfryske
pleitkoälysje hat it skaaimerk fan twa aktoaren, dy’t yn de kearn fan har
opfettings substansjeel fan elkoar ferskille. De Dútsk-oriïntearre
Nordfriesische Verein en de Deensk oriïntearre Friesisch-schleswigsche
Verein fertsjinwurdigje feitlik twa ferskillende kultuersystemen.

Nei de Twadde Wrâldkriich wurdt it ûnderwiis fan it Noardfrysk wer ta-
stien, nei’t it earder troch de nazys ferbean west hie. Dêrnei feroaret earst
ein jierren tachtich it klimaat foar it Noardfrysk yn Sleeswyk-Holstein
fierder yn positive rjochting, mei ûnder ynfloed fan Europeeske ûntjouwings
en de komst fan in nij, foar it earst yn fjirtich jier fan politike kleur feroare,
regear. Sûnder dat de Noardfriezen dêrta sels aksje ûndernimme, beslút de
‘Landtag’ in ‘Friesengremium’ yn te stellen. Dêrnjonken soarget ek de
‘Grenzlandbeauftragte’ foar in direkte tagong fan de Noardfriezen ta de
Sleeswyk-Holsteinske beliedsfoarming. Dy foarsjennings wienen der net
kommen, as der gjin Deenske minderheid west hie. Sadwaande hawwe de
Noardfriezen it merkteken fan ‘free-riders’. De Noardfryske
beliedsfoarming liftet mei dy foar de Deensktalige minderheid mei. In
selsstannich Noardfrysk besykjen om belied te realisearjen kin allinne
fêststeld wurde yn it gefal fan it langduorjende stribjen om it Noardfrysk op
de publike radio te krijen. Dat it stelde doel feitlik net helle wurdt, kin
ferklearre wurde mei te wizen op it feit dat it de Noardfryske pleitkoälysje
net slagge is om de koälysje út te wreidzjen. Boppedat hawwe eksterne
faktoaren net meiwurke en fan in beliedsrjochte learen kin amper praat
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wurde. De ynteraksje tusken de oanbelangjende koälysjes en de analytyske
hantearberens fan it ûnderwerp hat te beheind west om resultaten
ferwachtsje te kinnen.

Haadstik 7 hâldt him mei it Sorbysk yn Dútslân dwaande. De relaasje
tusken de oerheid en it Sorbysk is troch wikseljende perspektiven tekene.
Lang is in germanisearjen fan de Sorben neistribbe, dat yn de nazy-tiid yn
represje kulminearre. Dêrfoaroer hat it Sorbysk al ier in plak yn it ûnderwiis
krigen. Nei de Twadde Wrâldkriich slagge it de Sorben om gau
oerheidsbelied foar it Sorbysk foarelkoar te krijen.

De goed fjirtich jier dat de Sorben yn de Dútske Demokratyske Republyk
libben, kinne posityf wurdearre wurde as it om ûnderwiis- en kultuerbelied
giet. Alderhanne regels oangeande ûnderwiis, bestjoer en rjochtspraak
komme ta stân en boppedat wurdt in yn ferhâlding wiidweidige
ynfrastruktuer foar it Sorbysk realisearre. Dat is allinne mooglik om’t de
Sorbyske organisaasjes, mei dêrûnder de yn 1912 oprjochte Domowina, dy’t
de Sorben nei bûten ta fertsjinwurdiget, har oan de yn dy tiid besteande
ienheidsideology oanpasse.

Under de grutte politike en maatskiplike feroarings fan ein jierren tachtich
slagge it de Sorben ek om har mei elan oan de feroarjende omstannichheden
oan te passen en gebrûk te meitsjen fan de dêrmei gearhingjende kânsen.
Dat hâldt ûnder mear omtinken foar de Sorben yn it Ienwurdingsferdrach yn.
Neidat de twa Dútske steaten ien wurden binne, moat der gau wat ûnder-
nommen wurde, om’t de Sorbyske ynfrastruktuer oars net oereinholden
wurde kin. Nei in personeel en organisatoarysk nij begjin, rjochtet de
Domowina har fuortendaliks nei’t de DDR yn de Bûnsrepublyk opgien is,
om stipe ta Bonn. De frege stipe komt der, wylst dêrnei in ynteraksjeproses
út ein set om ien en oar in fêstere grûnslach te jaan. De foarstap dêrta wurdt
troch de Domowina nommen, mar dêrnei fuortset troch de heechste
fertsjintwurdigers fan de twa oanbelangjende dielsteaten. Dat al gau
oerienstimming oer de Stiftung für das sorbische Volk ûntstiet, hat fansels te
krijen mei wat yn it Ienwurdingsferdrach ôfpraat is. Boppedat wurdt it
Bonner belied mei beskaat troch it belied dat mei it each op de Dútsktalige
minderheden bûten Dútslân fierd wurdt. Wat dat oangiet kin in parallel
lutsen wurde mei de beliedsûntjouwings ûnder de Weimarrepublyk en dy yn
Sleeswyk-Holstein nei de Twadde Wrâldkriich.

It beskreaune stribjen om it doarp Horno yn Brandenburg net oan it brún-
koalwinnen op te offerjen, hat út in eachpunt fan taalbelied betsjutting, om’t
Horno as Sorbysk doarp ûnder de wurking falt fan it Grûnwetsartikel dat it
‘angestammtes sorbischen Siedlungsgebiet’ garandearret. De pleitkoälysje
dy’t opkomt foar it behâld fan Horno hat in wikseljende gearstalling. Dat is
te sjen by it stribjen om de analytyske hantearberens fan it ûnderwerp te
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stypjen. It giet ek om in trochgeand beliedsrjochte learen as de middels dy’t
ynset wurde om it doel te berikken, neigien wurde. De oanbelangjende
pleitkoälysjes steane lykwols lyk foarelkoar oer as it om de kearn fan har
opfettings giet. Yn sa’n situaasje is beliedsrjochte learen, yn de betsjutting
fan in oanpassen fan de eigen opfettings, en dêrmei de kâns op nij belied,
suver útsletten. It beskreaune proses hat boppedat in grutte ideologyske
lading. Oan de iene kant stiet de brúnkoalwinning foar wurkgelegenheid en
oan de oare kant wurdt fan de nije demokratyske oerheid in oar en better
belied ferwachte as dat fan de eardere DDR-autoriteiten. Boppedat stiet
Horno symboal foar al dy doarpen dy’t al oan de brúnkoalwinning opoffere
binne.

De beliedsfoarming oangeande it Sorbysk lit in tal kearen yn de skiednis
in opmerklik gebrûkmeitsjen fan in tydlik iepensteand ‘beliedsfinster’ sjen.
De beliedsfoarming oangeande it Sorbysk hat fierder in yn ferhâlding lyts tal
aktoaren. De as gûverneminteel kwalifisearre Domowina monopolisearret de
fertsjintwurdiging fan de Sorbyske belangen, as wie de DDR der noch. Yn
dat ferbân liket in foar de beliedsfoarming stabyl systeemskaaimerk as
kultuer, it lêste desennium hiel wat minder hurd feroare te wêzen as it mêd
fan de ekonomy. De Sorbyske taalgroep hat fierder mei in yndividuele
diskriminaasje te krijen, dy’t mei ferklearret wêrom’t de Dútske oerheid sa
gau ree west hat om belied foar it Sorbysk te ûntwikkeljen.

Yn haadstik 8 wurde by einbeslút en mei help fan it BIC-model de oerien-
komsten en ferskillen yn de beliedsfoarming yn de beskreaune taalbelieds-
situaasjes ûndersocht en mei-elkoar ferlike.

Foar de Fryske taalbeliedssituaasje wurdt opmurken dat de Haachske ûnt-
fanklikens foar de Fryske taalwinsken troch de jierren hinne lyts neamd
wurde kin. Fan in dielen fan de Fryske kearnwearden kin net praat wurde.
Dy omstannichheid hat grif ek te krijen mei de yn Den Haach missende
tradysje ta it überhaupt fieren fan taalbelied. Boppedat is wiisd op de
steatkundige ynrjochting fan Nederlân en it feit dat taal- en kultuerbelied
gjin hege prioriteit hawwe yn de Nederlânske beliedsfoarming. In
beliedsûnderwerp dat net genôch prioriteit hat, of dêr’t de aktoaren fan net
de middels hawwe om ta in trochgeande ynteraksje mei beliedfierders te
kommen, is twongen om sûnder fertuten nei de skiednis te ferdwinen. Dat
yn de rin fan de desennia dochs in kearmannich beliedsfoarming oangeande
it Frysk plakfûn hat, kin mei de I èn C fan it BIC-model ferklearre wurde.
Wat de I oanbelanget, is fêststeld dat de gearstalling fan de Fryske
pleitkoälysje feroare is. Sûnt de jierren santich nimme dejingen dy’t de
besluten nimme, in wichtich plak yn. Yn inkelde gefallen kin oan de Fryske
kant fan in beliedsrjochte learen praat wurde. Dat is sa as op de mooglikheid
fan in bestjoersoerienkomst wiisd wurdt en dat jildt ek foar de ynset fan in
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ynstrumint as de STEK yn it gefal fan de Fryske televyzje. Yn de tarieding
op de bestjoersoerienkomst hat de fan it begjin ôf troch de provinsje
neistribbe konsensus der nammers foar soarge dat oan de kant fan de
Haachske pleitkoälysje gjin beliedsrjochte learen plakfûn hat.

Ynteraksje dy’t troch de etnyske diminsje fan in taal folholden wurdt, rikt
net fierdernôch om de beliedsresultaten ferklearje te kinnen. Aktoaren
hawwe dêr eksterne help foar nedich. Sa hat de Ried fan de Fryske
Beweging, as foarstapnimmer ta de beliedsfoarming oangeande it Frysk,
sawol yn de jierren fyftich as de jierren sechstich gebrûk makke fan
geunstich wurkjende eksterne omstannichheden. En yn it gefal fan it
realisearjen fan de publike regionale televyzje binne it net de arguminten
fóár dy televyzje dy’t de trochslach jouwe, mar hat it kommen fan de
kommersjele televyzje foar in iepen ‘policy window’ soarge.

Foar it Noardfrysk jildt dat it troch de dielsteat Sleeswyk-Holstein
ûntwikkele belied net it produkt fan Noardfryske ynteraksjes is, mar it
gefolch fan in ‘meiliftsjen’ mei de beliedsfoarming oangeande de
Deensktalige minderheid. Sadwaande moat it Noardfryske belied ferklearre
wurde mei de C fan it BIC-model. Dat it regear fan Sleeswyk-Holstein syn
hâlding foar de Noardfriezen oer feroaret, hat sawol te krijen mei de politike
kleurwiksel, as mei de reeëns fan it regear om op grûn fan de feitlike
situaasje de beliedsdoelen oan te passen. Oan de kant fan de Noardfriezen is
dêrfoaroer amper praat fan in beliedsrjochte learen.

Sa’t dat ek foar it Noardfrysk spilet, is de Sorbyske beliedstarieding mear
it produkt fan earder belied en eksterne faktoaren, as de útkomst fan tusken
ûnderskate pleitkoälysjes plakfinende ynteraksjes. De Sorbyske
pleitkoälysje ûnderskiedt himsels troch it feit dat sawol yn de jierren nei de
Twadde Wrâldoarloch, as yn de rin fan de Dútske ienwurding, gebrûk
makke is fan de op dat stuit besteande tanommen ûntfanklikens foar de
Sorbyske winsken. Tagelyk is de Sorbyske pleitkoälysje foaral in
fersteatlike pleitkoälysje. Hoewol’t it stribjen om Horno te behâlden in
pluralistysk ynteraksjeproses sjen lit, is der foar wat it Sorbysk oangiet noch
altiten in beliedsmonopoalje dat jin de eardere DDR-nomenklatoer yn ’t sin
bringt.

Dy kearen dat de Domowina har kearnwearden oan de substansjeel feroar-
jende omstannichheden hat witten oan te passen, kinne as in beliedsrjochte
learen sjoen wurde. Yn it gefal fan Horno steane de oanbelangjende pleit-
koälysjes yn har doelen en wearden lykwols sa bot foarelkoar oer, dat in
beliedsrjochte learen net mooglik is en beliedsferoarings dêrmei net
ferwachte wurde kinne. En de Stiftung für das sorbische Volk moast sa
hastich regele wurde, dat der feitlik gjin tiid foar in beliedsrjochte learen
wie.
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It belied oangeande it Sorbysk, mar ek dat oangeande it Deensk en dêrmei
it Noardfrysk, kin net ferstien wurde sûnder weet te hawwen fan it Dútske
belied oangeande de Dútsktalige minderheden bûten Dútslan. Dêr kin it
ynternasjonale minderhedebelied, lykas dat sûnt de Helsinki-akkoarden stal
krigen hat yn it ramt fan de OVSE, oan taheakke wurde. Fierder is op in
stabyl systeemskaaimerk wiisd, lykas it skoaren fan Dútslân op de yndeks
fan it mijen fan ûnwissens. Dy omstannichheid hat yn it gefal fan it Sorbysk
foar in relatyf grut tal regels soarge.

Alle ûndersochte taalbeliedssituaasjes litte it belang fan earder belied sjen.
Yn de besteande praktyk liket it foaral om in fierder bouwen op earder leine
fûneminten te gean. As it in taalgroep slagget om dejingen dy’t de besluten
nimme yn it stribjen fan de pleitkoälysje te beheljen, nimt de kâns op in
slagge beliedsfoarming ta. In slagge beliedsfoarming fereasket yn it ramt fan
it BIC- model in beliedsrjochte learen. De kâns dêrop nimt ta as it net om
lyk foarelkoar oer steande kearnwearden fan pleitkoälysjes giet, of om krekt
hielendal mei-elkoar oerienkommende opfettings. De kâns op in
beliedsrjochte learen nimt ek ta as it om langer duorjende
ynteraksjeprosessen giet en as it beliedsûnderwerp in beskate analytyske
hantearberens hat.

Taalbelied is yn de ûndersochte beliedssituaasjes net allinne ôfhinklik fan
de foarstap fan de streekrjochte belanghawwenden, mar allyksa fan
faktoaren dy’t ekstern oan it oanbelangjende beliedssubsysteem binne: de C
fan it BIC- model. Sûnder it wurkjen fan dynamyske en/of stabile
systeemskaaimerken, dy’t foar in tydlik tanimmende ûntfanklikens fan de
oerheid foar it oanbelangjende beliedsûnderwerp soargje, soenen de
besprutsen beliedsgefallen sûnder it oanjûne resultaat bleaun wêze. Yn net
ien fan de ûndersochte beliedsgefallen hawwe de wearden dy’t mei in unike
regionale taal anneks binne, de trochslach yn de beliedsfoarming jûn. De
kearnwearden wurde net troch de oerheid oernommen, mar it giet folle mear
om in oanpassing fan de sekundêre aspekten yn in stelsel fan opfettings. De
trochslach dy’t eksterne faktoaren jouwe liket ek op te gean yn it gefal fan
turbulinte en net wakker strukturearre situaasjes foarsafier’t it om in
wizigjen fan kearnwearden giet, lykas de Sorbyske taalbeliedssituaasjes sjen
litte. Yn dat opsicht kin de oanpak fan Kitschelt, nammentlik dat it yn sokke
situaasjes foaral de doelstellings en mooglikheden fan aktoaren binne dy’t
de trochslach jouwe, bysteld wurde.

It ferlykjen fan de resultaten fan de ferskillende ûndersochte belieds-
situaasjes liedt ta de folgjende konklúzjes:

Alle beskreaune taalbeliedssituaasjes binne deselde as it giet om:
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- it feit dat foar alle oanbelangjende unike regionale talen belied ûntwikkele
is. Dat belied hat yn alle gefallen earst nei de Twadde Wrâldkriich in be-
skate yntinsiteit krigen;

- it bestean fan in taalbeweging dy’t de foarstap ta de beliedsfoarming nom-
men hat. De oarsprong fan dy bewegings leit yn de njoggentjinde ieu;

- de betsjutting fan de ynternasjonale diminsje foar de beliedsfoarming;
- it belang fan de gearstalling fan de pleitkoälysjes. Yn alle gefallen is it fan

fûneminteel belang dat aktoaren sûnder stimmacht it oparbeidzjen mei ak-
toaren mei stimmacht foarelkoar witte te bringen;

- it tanommen belang fan de regionale oerheid. Yn alle gefallen nimt de
regionale oerheid in posysje yn de ‘inner circle’ fan it
beliedsfoarmingsproses yn;

- de noasje dat sûnder ynteraksje gjin belied ta stân komt;
- it feit dat yn gjin inkeld gefal de sintrale oerheid de kearnwearden fan de

pleitkoälysje foar it stypjen fan de status fan de oanbelangjende unike
regionale taal oernommen hat. Nearne wurdt op grûn fan de yntrinsike
merites fan in unike regionale taal belied foarme. Dêrfoaroer giet it yn alle
gefallen om in regeljen fan sekundêre aspekten yn it stelsel fan opfettings;

- it feit dat in analytyske hantearberens fan it beliedsûnderwerp hielendal of
foar it grutste part mist;

- it belang fan de eksterne faktoaren foar it beliedssubsysteem. Sûnder de
wurking fan stabile en dynamyske systeemskaaimerken soe de tydlike
ûntfanklikens fan de oerheid foar de winsken fan de taalgroep útbliuwe;

De analysearre taalbeliedssituaasjes ferskille fan elkoar as it giet om:

- de omfang fan it belied. Benammen it Sorbysk lit in relatyf grut tal regels
en in brede ynfrastruktuer sjen, dy’t ferklearre wurdt mei it earder troch de
DDR fierde belied, it yn de praktyk brochte mijen fan ûnwissens en it
tefoaren kommen fan maatskiplike diskriminaasje;

- yn hoefier oft de ynternasjonale diminsje fan belang is. Yn de Dútske ge-
fallen spilet de oanwêzigens fan Dútske minderheden bûten Dútslân in
opmerklike rol by it belied oangeande de minderheden yn Dútslân sels;

- de ynrjochting fan it belied. De Dútske taalgroepen hawwe ûnderwilens
allegearre streekrjocht tagong ta it ‘sintrum fan de macht’. De Friezen yn
Nederlân misse sa’n foarsjenning;

- de omfang fan de beliedsfoarming. De Nederlânske beliedsfoarming is
grutter en plurifoarmer as de Dútske ekwivalinten. Dy konstatearring stiet
net los fan de gruttens fan de oanbelangjende taalgroepen en it berikte
nivo oan foarsjennings;
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- de realisaasje fan in beliedsrjochte learen liket oan de kant fan de Dútske
oerheid grutter as oan de kant fan de Nederlânske sintrale oerheid. Dy
fêststelling stiet net los fan de noasje fan minderhedebelied dy’t, oars as
yn Nederlân, yn it Dútske gefal in rol spilet;

- de kulturele kontekst, wêrby’t it trochwurkjen fan it DDR-ferline nei
foaren komt yn in unysintryske oanpak fan de beliedsfoarming oangeande
it Sorbysk, foar in mear plurysintryske oanpak yn de oare taalbelieds-
situaasjes oer.

It slothaadstik beslút mei in koarte teoretyske refleksje op it BIC-model en
de kar en it ferlykjen fan de ûndersochte gefallen. Dy skôging fiert ta de
konklúzje dat it BIC-model syn heuristyske wearde foldwaande dúdlik
makke hat. Foar de B en de C soe lykwols in fierder ferfynjen neistribbe
wurde moatte.

Ta beslút wurde noch in pear suggestjes foar fierder ûndersyk dien. Dêrby
wurdt wiisd op ûndersyk nei de beliedsfoarming op net-nasjonaal
oerheidsnivo en nei it trochwurkjen fan ynternasjonaal belied op it nasjonale
nivo.
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Summary

In this study into policy and policy-making with regard to three unique
regional languages – Frisian in the Netherlands, North Frisian and Sorbian
in Germany – the central question is identifying the correspondences and
differences in policy-making with regard to such languages and what
explains this. To provide an answer to this question, chapter 1 deals with the
importance of research into language policy as well as the relevance of
language for the government and, the other way around, the importance of
the government for language. Language is not a neutral instrument for
communication, but ideologises and creates loyalties. Languages,
furthermore, are different in regard to their status and position within a state.
Regional languages, in relation to standard national languages, are put on a
back burner.

The survival of many regional languages is threatened and this gives im-
portance to the demand for government policy. The demand for government
policy becomes even more relevant, furthermore, when the related language
group formulates wishes and requirements directed at the government
regarding the use of the language. As soon as this happens, the language
involved has an ethnic dimension. In this study, regional languages with an
ethnic dimension are defined as minority languages.

The government has different possibilities to respond to language wishes
and language requirements. In this study the focus is not negation,
repression or structural adjustments, but concessional policy. This involves
policy focused on extending the status of a language, particularly in those
areas where, over the course of time, the government has acquired a
substantial say.

The central research question in this study breaks down into five sub-
questions:

- What policy is pursued by the government in the investigated cases with
regard to the unique regional language or languages?

- How has this policy in time developed, and how has the policy-making
process proceeded?

- What factors can explain the development of language policy?
- What factors can explain possible correspondences and differences

between the cases investigated?
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- What conclusions can be drawn with regard to the use of the research in-
strument to be developed, as well with regard to the problem of making
comparisons?

Chapter 2 begins by defining the terms policy and policy-making. In this
study they involve, directly or indirectly, government policy regarding
language use, as well as the way in which the policy was created.

To be able to explain the policy-making process requires a reconstruction
of the interaction between the participating actors, in this case the central
government and the representatives of the related language group. To this
end there are three different approaches compared, which can be used to
analyse policy-making: the barrier model, the stream model and the rounds
models. On the basis of different arguments, it was decided to adapt and use
the rounds model.This model views policy-making as a series of decisions
taken by various actors in different rounds. In this process, a distinction is
made into different categories of actors. The adaption refers to explicit
attention to the historic dimension of the policy to be investigated, the
interactions between the actors involved and the further framework for
policy-making. The model developed can be characterised by the letters
BIC, which stand for Beleidsgeschiedenis (Policy history), Interaction and
Context. Along with the B and C, the content of I, the interaction process, is
further explicated with the advocacy coalition approach developed by
Sabatier and Jenkins-Smith. Utilised in this way is the concept of the
advocate coalition as the framework that the actors structure further. And
that applies likewise to the concept of policy-oriented learning, which puts
the focus on ‘relatively enduring alterations of thought or behavioural
intentions that result from experience and are concerned with the attainment
(or revision) of policy objectives’. Policy-oriented learning requires
attention to the changes in the policy of the other, of oneself and the tactical
and strategic considerations. Such changes are necessary to obtain policy
results. When anyone sticks to a standpoint, once taken, little progress will
be made in policy-making.

In the Sabatier and Jenkins-Smith approach, the chance of policy-oriented
learning, and the successful policy-making that goes with it, are made de-
pendent on three variables:

- The level of the oppositions among actors;
- The analytical tractability of the policy subject;
- The presence of a professional forum. To this, a fourth variable is added in

this study, namely:
- The continuity of the interaction.
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The contextual aspects relevant for the course of policy-making can be dis-
tinguished into short-term or dynamic system characteristics and long-term
or stable system characteristics. Accounted to the first category can be
political crises and changes in coalitions, whereas the second category takes
in the level of economic development and culture. Following the work of
Kitschelt it is assumed particularly that the external variables of the first
category exert influence on policy-making in times of stability and
continuity.

Chapter 3 goes into the problems which can be related to international
comparisons. To keep these problems as minimal as possible, it was decided
to confine research to countries with similar societies. Then, based on a
number of practical considerations, it is decided to make a comparison be-
tween policy-making in regard to unique regional languages in the Nether-
lands and Germany. The same chapter pays some attention to the policy
traditions of the two countries in the language area. Additionally, the criteria
are formulated which are the basis for the policy situations selected to be
analysed in the study.

Chapter 4 has the character of an intermezzo between the theoretical part
of the thesis and the description of the different cases. It provides an
overview of the international regulations, to the extent that these could be
relevant for policy-making regarding the unique regional languages.

Chapter 5 gives central place to Frisian in the Netherlands. The chapter
begins with an historic report on the chronology of events. In 1900 the
Selskip foar Fryske Tael- and Skriftekennisse included the promotion of
education in the Frisian language as an objective of its basic programme.
Although several schools taught Frisian seven years later, but outside
regular teaching hours, it would be 1937 before the Frisian advocacy
coalition scored a first modest legal gain for Frisian in school. New policy
gains were scored after the Second World War in an improved climate for
dealing with regional wishes and objectives, and after public commotion,
known as ‘kneppelfreed’, called national attention to the Frisian ‘question’.

A next important step forward was government recognition of Frisian, as
result from the report of the Interdepartementale Commissie Friese Taal-
politiek, which was set up in 1969. The Parliament saw to it that, starting in
the 1980-1981 school year, Frisian became a mandatory subject in lower
education in Friesland. The use of Frisian in legal traffic remained
unchanged at first. This subject was taken up by the Provinciaal Bestuur
van Fryslân (Provincial Government), based on initiatives of the Ried fan de
Fryske Beweging (Council of the Frisian Movement). In 1981, the work of
the provincial Wurkgroep Frysk yn it Offisiële Forkear resulted in the
setting up of the State Committee Rijkscommissie Friese Taal, consisting of
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members from ‘The Hague’ as well as ‘Fryslân’. The work of the State
Committee would end in a stalemate in regard to a rule for translation. The
stalemate was first broken through the realisation of the administrative
agreement on Frisian language and culture. The Provinciaal Bestuur van
Fryslân sees new opportunities arising when a new government takes office.
The Provincial Government considers a fundamental consensus with regard
to language policy to be a necessity. A discourse on these points
commenced between province and the national government that, four years
later, led to a first administrative agreement on the Frisian language and
culture.

The policy-making realised in this century in regard to the Frisian
language is characterised by an unchanged policy core on the part of the
Hague advocacy coalition. Where policy has been adjusted, this involves
secondary aspects. It should be said, though, that different policy
standpoints can be distinguished between different departments in the
Hague advocacy coalition. Also noteworthy is the role of the Parliament.
MPs, and particularly those from Friesland, appear to play a relevant role.
They are a bridgehead for provincial advocates at the centre of power in The
Hague.

Since the late Sixties, the leading actor of the Frisian advocacy coalition
has been the provincial government. This is not to say, however, that other
actors are irrelevant. In the years up to the mid-Seventies, it was particularly
the organisations combined in the Frisian movement that played a
remarkable role in the policy-making process. It is they who take the
initiative and, where necessary, sustain it, or, as in the case of the realisation
of public regional television, take up to the torch of the province once again
and manage to bring about the ultimate realisation. Additionally, various
actors and activities can be observed in the sidelines of the decision-making
process who, often over a very short time span, try to make a contribution to
the final result.

In the second case mentioned, the realisation of public regional television,
the provincial government took the initiative from 1980. After the
presentation of different reports an effort was made, when finalisation of the
Broadcasting Act came into view, to bring about Frisian television with the
aid of a specially created legal entity. The Frisian advocacy coalition, how-
ever, found itself facing a powerful opponent: the Nederlandse Omroep
Stichting. This organisation has no sympathy for the Frisian plans. Its only
aim is to perpetuate the existing broadcasting network and that excludes
plans for regional or provincial television. The NOS will not change its
views, but shall certainly lose its interest, if the advent of commercial
broadcasting breaks the public broadcasting monopoly. At that time,
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‘Hilversum’ will be so shaken to its foundations that it will no longer bear
the responsibility for regional broadcasting. An independent regional
broadcasting will appear as new actor within the Frisian advocacy coalition
and, with that, public regional television will quickly become a fact.

Policy-making in regard to Frisian can be characterised as a process of
unfulfilled wishes proceeding with difficulty towards resolution. In the
Dutch system of beliefs the existence of a unique regional language does not
actually occur and that makes it difficult to realise Frisian policy objectives.
Furthermore, the coalitions involved are characterised by a great lack of
policy- oriented learning. In one instance, policy-oriented learning is not ne-
cessary because the basic starting assumption is a consensus in beliefs and,
in the other instance, it is exactly excessive opposition that makes it difficult
to create policy-oriented learning. The Frisian policy situations described
underscore further the importance of the composition of the advocacy
coalitions. Frisian perspectives have sharply improved in the case of the
administrative agreement, because the Hague advocacy coalition is led by a
State Secretary of Interior Affairs from Fryslân. The effects of the European
dimension should also be mentioned.

Chapter 6 deals with the North-Frisian language-policy situation. The
Northern Frisians succeeded in realising a place for North-Frisian at an early
stage, but not separately from minority policy – as conducted by the Prus-
sians with a view to the sensitive border situation that arose after the First
World War. The North-Frisian advocacy coalition is coloured by two actors,
each differing substantially from the other in the core of its system. The
German-oriented Nordfriesische Verein and the Danish-oriented Friesisch-
schleswigsche Verein actually represent two different systems of culture.

After the Second World War, the Nazi regime’s ban on Frisian education
was lifted. The climate for North Frisian in Schleswig-Holstein changed for
the first time in the late Eighties, under the influence of European develop-
ments and partly though the advent, for the first time in forty years, of a new
government of a different stripe. Without the Northern Frisians undertaking
activities to this end themselves, the ‘Landtag’ decided to set up a ‘Friesen-
gremium’. Additionally, the ‘Grenzlandbeauftragte’ saw to direct access by
the North Frisians to Schleswig-Holstein policy-making. These facilities
could not have been created without the presence of the Danish-speaking
minority in Schleswig. This means that the North Frisians are ‘free riders’.
North-Frisian policy-making is hitching a ride with policy for the
Danish-speaking minority.

The only attempt at independent North-Frisian action involves the pro-
tracted effort to realise a place for North Frisian in public radio
broadcasting. That the intended objective was not actually realised can be
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explained from the circumstance that the North-Frisian advocacy coalition
did not succeed in broadening the coalition, that external factors did not lend
a hand and that there was hardly any policy-oriented learning. Furthermore,
the interaction between the coalitions concerned and the analytical
tractability of the subject were too minimal to expect any results to emerge.

Chapter 7 brings Sorbian in Germany up for discussion. The relation
between the government and Sorbian is characterised by changing
perspectives. The Germanification of the Sorbs was pursued for a long time,
culminating in a repressive policy under the Nazi government. Over and
against this is the fact that Sorbian obtained a place in education very early
on. And after the Second World War, the Sorbs quickly managed to realise a
government policy to the benefit of Sorbian.

The more than forty years that the Sorbs lived in East Germany are
evaluated positively as far as Sorbian education and culture are concerned.
Legislation was realised in many areas and, furthermore, a relatively ex-
tensive infrastructure of Sorbian provisions was created. This has been
possible because Sorbian organisations, including the Domowina, that had
acted as representative of the Sorbs since 1912, adapted to the prevailing
unification ideology.

The Sorbs also managed to adapt with elan to the new conditions during
the political and social changes of the late Eighties and to take advantage of
the opportunities they presented. This resulted, among other things, in
attention to the Sorbs in the Unification Treaty. Immediately after the
unification of the two German states, the Domowina, newly reorganised as
to structure and personnel, approached Bonn to assure itself of financial
support. Essential financial support was obtained for keeping the Sorbian
infrastructure on its feet, after which an interaction process got under way to
give various matters a more lasting basis. This process was initiated by the
Domowina, but continued by the highest representatives of the two states
involved. That agreement was reached rapidly on the founding of the
Stiftung für das sorbische Volk has to do, of course, with the provisions
agreed in the Unification Treaty. The Bonn stance was partly determined,
furthermore, by policy regarding the German-language minorities living
outside Germany. In this respect, a parallel can be drawn with policy
developments during the Weimar Republic and in Schleswig-Holstein after
the Second World War.

The case described concerning not sacrificing the village of Horno in
Brandenburg to brown-coal mining is relevant from the viewpoint of
language policy, because, as a Sorbian village, Horno comes under the
jurisdiction of the constitution article in regard to guaranteeing the
‘angestammtes sorbischen Siedlungsgebiet’. The advocacy coalition,



Het beleid inzake unieke regionale talen

464

championing the cause of Horno’s preservation, is characterised by a
changing composition, striving for promotion of the analytical tractability of
the subject, and on-going policy- oriented learning – in the sense that all
means for achieving this objective seem to have been tried out. The
recalcitrant advocacy coalitions, however, are diametrically opposed where
the essence of the other side’s system of beliefs is concerned. In such a
situation, policy-oriented learning, in the sense of an adjustment of one’s
own views and, with it, the chance for new policy, is practically excluded.
The process described, furthermore, has a heavy ideological charge. On the
one hand, brown-coal mining means jobs and, on the other, a different and
better policy is expected of the new democratic government than of the
former authorities in East Germany. Additionally, Horno is the symbol for
the many villages that have been sacrificed to brown-coal mining.

A number of times in history, policy-making in regard to Sorbian has
demonstrated a remarkable use of a temporarily open ‘policy window’.
Policy-making regarding Sorbian is also characterised by a relatively small
number of actors. The Domowina, which qualifies as governmental, mono-
polises representation of Sorbian interests, as if East Germany still existed.
In this sense, it appears that a system characteristic such as culture, stable
for policy-making, has changed somewhat less rapidly in the former East
Germany over the last decade than the domain of the economy. The Sorbian
language group is further confronted with individual discrimination against
its members, which partly explains why the German governments have been
very quickly prepared to develop policy for the Sorbians.

In chapter 8 the BIC model is used, finally, to look into and compare the
correspondences and differences in policy-making in the language-policy
situations being described. For the Frisian language policy situation it is
noted that the Hague’s receptivity to Frisian language wishes down through
the years can be called meagre. There is no participation on the Hague side
in the Frisian core values. This circumstance can be traced back, among
other things, to the lack of a Hague tradition of conducting any language
policy at all. Reference is also made to the political structure of the
Netherlands and the fact that language and culture policy does not have a
high priority in Dutch policy-making. A policy subject that has insufficient
priority, or where the related actors do not command the means to realise an
on-going interaction with the policy-makers, is doomed to vanish into
history without any result. That there have been a number of instances of
policy-making in regard to Frisian over the decades can be explained using
the I and C of the BIC model. As far as the I is concerned it has been
established that the composition of the Frisian advocacy coalition has
changed. The decision-makers have begun to occupy a relevant place. And



Summary

465

there is clearly policy-oriented learning on the Frisian side in many cases.
This is the case if we look at the pointing out to an administrative agreement
and that holds for the inset of an instrument such as the STEK in the case of
Frisian television. In the preparation of the bestuursovereenkomst, it should
be said that the a priori consensus worked for by the provincial side
prevented policy-oriented learning from taking place on the side of the
Hague advocacy coalition.

Interaction, maintained thanks to the ethnic dimension of the related
language, is insufficient to be able to explain policy results. Actors actually
need external assistance. For example, the Ried fan de Fryske Beweging, as
initiator of policy-making regarding Frisian, managed to make use of
external circumstances with beneficial effects in both the Fifties and Sixties.
And in the case of the realisation of public regional television, it was not the
arguments for this type of television that were decisive, but the advent of
commercial broadcasting that saw to an opened ‘policy window’.

It obtains for North Frisian that the policy developed by the state of
Schleswig-Holstein was not the product of North-Frisian interactions, but
the result of a ‘free ride’ with policy-making in regard to the Danish
minority. In this sense, North-Frisian policy should be understood with
reference to the C of the BIC model. That the Schleswig-Holsteinian
government changed its attitude towards North Frisian has to do with both
the change of colour of the government and readiness to adjust policy
objectives on the basis of the actual situation. On the North-Frisian side, on
the contrary, there is hardly any policy-oriented learning.

Just as with North Frisian, Sorbian policy-making is also more the product
of previous policy and external factors than the outcome of interactions
taking place between different advocacy coalitions. The Sorbian advocacy
coalition is distinguished, among other things, for making use, in both the
years after the Second World War and during German unification, of the
heightened receptivity to Sorbian wishes at the time. At the same time, the
current Sorbian advocacy coalition is mainly a public advocacy coalition.
Although efforts to preserve Horno show a pluralistic interaction process at
play, there is still a policy monopoly as far as Sorbian is concerned that
recalls the earlier East-German nomenclature.

The times when the Domowina managed to adjust its core values to
seriously altered circumstances can be seen as policy-oriented learning. In
the Horno case the advocacy coalitions involved are so diametrically
opposed in their objectives and values that policy-oriented learning has
become impossible and policy changes can not be expected. The Stiftung für
das sorbische Volk had to be so acutely regulated that there is actually no
time for policy- oriented learning.
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Policy regarding Sorbian, but also Danish and North Frisian with it, can
not be understood without becoming acquainted with German policy with
regard to German-speaking minorities outside Germany. This applies also to
realisation of international minority policy, as it has taken shape since the
Helsinki accords in the framework of the OSCE. Further a stable system
characteristic such as the German scores on the uncertainty avoidance index
has been mentioned. In the case of Sorbian, this circumstance has also seen
to relatively extensive legislation.

All language policy situations investigated show the relevance of previous
policy. In current practice this mainly involves building on foundations laid
earlier. If a language group succeeds in further attracting decision-makers to
the cause of the advocacy coalition, the chance of successful policy-making
increases. According to the BIC model, successful policy-making requires
policy-oriented learning. The chance for this increases when there are no
core values of advocacy coalitions that are diametrically opposed to each
other, or the exact opposite, entirely corresponding beliefs. The chance for
policy- oriented learning likewise increases in the event of longer-lasting
interaction processes and when the policy subject has a certain analytical
tractability.

In the situations investigated, language policy depends not only on the
initiative of those directly involved, but just as much on factors which are
external to the related policy sub-system: the C of the BIC model. Without
the effects of dynamic and/or stable system characteristics, which see to a
temporarily increasing receptivity of the government to the related policy
subject, the policy-making processes discussed remain without the specified
result. In none of the investigated policy processes have the values wedded
to a unique regional language been decisive in policy-making. It is not the
core values that are adopted by the government, but much more that an
adjustment is made to the secondary aspects of a system of beliefs. The
decisive effect of external factors also appears to obtain in turbulent and
largely unstructured situations where a change in core values is involved, as
the Sorbian language policy situations demonstrate. In this sense, the
approach of Kitschelt – he says that it is mainly the objectives and
possibilities of actors that are decisive in such situations – can be
re-adjusted.

Comparing the results of the different policy situations investigated leads
to the following conclusions:

All language-policy situations described correspond:



Summary

467

- in the fact that policy is developed for all related unique regional
languages. In all cases, the realisation of policy reached a certain intensity
after the Second World War;

- in the existence of a language movement that acts as initiator of policy-
making. The origin of these movements can be traced back to the
nineteenth century;

- in the relevance of the international dimension for policy-making;
- in the relevance of the composition of the advocacy coalitions. In all cases

it is of fundamental importance that actors without the power to vote
acquire the co-operation of decision-makers;

- in the increased relevance of the regional government. In all cases, the
regional government takes a place in the ‘inner circle’ of the
policy-making process;

- in the notion that no policy can be created without interaction;
- in the fact that, in not a single case, has the central government adopted

the core values of the advocacy coalition for the promotion of the status of
the related unique regional language. Nowhere is policy made on the basis
of the intrinsic merits of a unique regional language policy. Involved in all
cases, on the contrary, is regulation of secondary aspects in the system of
beliefs;

- in the fact that analytical tractability of the policy subject is wholly or
largely lacking;

- in the relevance of external factors to the policy sub-system. Without the
effects of stable and dynamic system characteristics, the temporary re-
ceptivity of the government to the wishes of the related language group
fails to materialise.

The analysed language policy situations differ from each other, to the extent
that they involve:

- the scope of policy. Particularly Sorbian displays a relatively substantial
system of regulations and infrastructure, which is explained by the policy
conducted by East Germany, the practice of avoiding uncertainty and the
prevention of social discrimination;

- the degree to which international regulations are relevant. In the German
cases, a noteworthy role is played by the presence of German minorities
outside Germany, where policy regarding the minorities within German
borders is concerned;

- the organisational design of policy. All the German language groups now
have institutionalised direct access to the ‘centre of power’. The Frisians
in the Netherlands do not have such a provision;
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- the scope of policy-making. Dutch policy-making is more substantial and
more pluriform than its German equivalents. This finding is not to be
separated from the scope of the related language groups and the level of
provisions achieved;

- the realisation of policy-oriented learning by the German government ap-
pears to be greater than it is for the Dutch central government. This
observation is not separable from the notion of minority policy which,
other than in the Netherlands, plays a role in the German case;

- the cultural context, whereby the continuing effect of the East German
past is expressed in a unicentric approach to policy-making in regard to
Sorbian, as opposed to a more pluricentric approach in the other language
policy situations.

The final chapter ends with several theoretical considerations related to the
BIC model, as well as with the selection and comparison of the cases
investigated. The considerations reach the conclusion that the BIC model
has sufficiently made clear its heuristic value. For B and C, however,
making further refinements would be in order.

Finally, a few more suggestions are made for further research. These refer
to research into policy-making at non-national government levels and into
the carry-over of international policy to the national level.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Untersuchung geht es um die politischen Zielsetzungen
und ihre Realisierung in Bezug auf die drei ausschließlich regionalen
Sprachen: das Friesische in den Niederlanden und das Nordfriesische und
Sorbische in Deutschland. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede es hinsichtlich der Entstehung dieser
Politik gibt und wie sie erklärt werden kann. Um diese Frage zu
beantworten, gehen wir im ersten Kapitel auf die Relevanz einer
sprachpolitischen Untersuchung ein und auf die Relevanz der Sprache für
die Machtträger und umgekehrt der Machtträger für die Sprache. Sprache ist
kein neutrales Kommunikationsmittel, sondern sie nimmt Stellung und
ideologisiert. Außerdem unterscheiden sich Sprachen nach Status und
Position innerhalb des Staates. Regionalsprachen werden, gemessen an den
nationalen Standardsprachen, benachteiligt.

Viele der Regionalsprachen sind im Aussterben begriffen und darum ist
die Frage so wichtig, wie die Machtträger sie in ihrer Politik behandeln.
Diese Frage wird noch relevanter, wenn die betreffende Sprachgruppe
Wünsche und Forderungen äußert, die sich auf den Sprachgebrauch
gegenüber den Machtträgern beziehen. In dem Fall erhält die betreffende
Sprache eine ethnische Dimension. Regionalsprachen mit einer ethnischen
Dimension werden in dieser Untersuchung als Minderheitensprachen
definiert.

Die Machtträgern stehen verschiedene Mittel zur Verfügung, um auf
Wünsche und Forderungen zu reagieren, die sich auf die Sprache beziehen.
In dieser Arbeit stehen nicht Negation, Repression oder strukturelle
Anpassung im Vordergrund, sondern politische Maßnahmen, die auf
Zugeständnissen basieren. Dabei geht es um Maßnahmen, die die
Statuserhöhung einer Sprache vor allem auf den Gebieten, zum Ziel haben,
auf denen die Machtträger im Laufe der Zeit substantiell den Ton anzugeben
pflegten.

Der zentrale Untersuchungsgegenstand dieses Artikels ist in fünf
Teilfragen
untergliedert:

- Welche Politik vertreten die Machtträger in den untersuchten Fällen
hinsichtlich der/den ausschließlich regionalen Sprache/n?
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- Wie hat sich die betreffende politische Stragegie historisch entwickelt und
wie ist sie in die Tat umgesetzt worden?

- Welche Faktoren können die Entwicklung der Sprachpolitik erklären?
- Welche Faktoren können mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede

bei den untersuchten Fällen erklären?
- Welche Schlussfolgerungen lassen sich hinsichtlich der Verwendung eines

zu entwickelnden Untersuchungsinstruments sowie für die Problematik
des Vergleichens ziehen?

Zu Beginn des zweiten Kapitels der Studie werden die Begriffe Politik und
politische Realisierung definiert. In dieser Studie geht es um die direkt oder
indirekt auf Sprachverwendung abzielende Politik der Machtträger und auf
die Art und Weise wie sie realisiert wird.

Um den Prozess der politischen Realisierung erklären zu können, ist eine
Rekonstruktion der Interaktion zwischen den teilnehmenden Akteuren nötig,
in diesem Fall sind das die jeweiligen Vertreter der betreffenden
Sprachgruppe und die jeweilige Regierung. Für die Analyse des politischen
Realisierungsprozesses wurden drei Möglichkeiten miteinander verglichen:
Das Barriere-, das Strom- und das Rundenmodell. Aufgrund verschiedener
Argumente ist entschieden worden, das Rundenmodell anzupassen und
anzuwenden. Dieses Modell sieht die politische Realisierung als eine Folge
von Entscheidungen, die verschiedene Akteure in den verschiedenen
Runden genommen haben. Dabei werden die Akteure nach Kategorien
unterschieden. Dieser Zugang impliziert ein deutliches Interesse sowohl für
die historische Dimension der zu untersuchenden Politik, für die Interaktion
der betroffenen Akteure als auch für den Kontext, in dem sich die
Realisierung vollzieht. Das entwickelte Modell lässt sich mit den
Buchstaben BIC darstellen: Beleidsgeschiedenis (Politikgeschichte),
Interaktion und Context. Außer der Ergänzung von B und C ist auch der
Inhalt des I, der Interaktionsprozess, mit Hilfe der durch Sabatier und
Jenkins-Smith entwickelten „advocacy coalition approach” (in
niederländischer Sprache übersetzt als ‘pleitcoalitiebenadering’) weiter er-
klärt. So wird diese Konzeption als Rahmen verwendet, der die Akteure
näher strukturiert. Dieselbe Beachtung verdient auch die Konzeption vom
politisch orientierten Lernen, die sich konzentriert auf „relatively enduring
alterations of thought or behavioral intentions that result from experience
and are concerned with the attainment (or revision) of policy objectives”.
Politisch orientiertes Lernen fordert Aufmerksamkeit für die eigenen
Zielveränderungen, die des anderen und für die taktischen und strategischen
Überlegungen. Solche Veränderungen sind notwendig, will man politischen
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Erfolg verbuchen. Wenn jeder auf seinem einmal eingenommenen
Standpunkt, beharrt, lässt sich politisch wenig ausrichten.

Nach Sabatier und Jenkins-Smith ist die Chance auf politisch orientiertes
Lernen und damit auf eine erfolgreiche Realisierung politischer
Zielsetzungen von drei Variablen abhängig:

- vom Niveau der zwischen den Akteuren herrschenden Gegensätze;
- von der analytischen Anwendbarkeit des politischen Themas;
- von der Anwesenheit eines professionellen Forums.

In diese Studie wird noch eine vierte Variable hinzugefügt, nämlich:
- die Kontinuität der Interaktion.

Die kontextuellen Aspekte, die für den Verlauf des politischen
Realisierungsprozesses relevant sind, lassen sich unterscheiden in kurze
Termin- oder dynamische Systemmerkmale und lange Termin- oder stabile
Systemmerkmale. Zur ersten Kategorie können politische Krisen und
Koalitionswechsel gerechnet werden, während das Niveau der
wirtschaftlichen Entwicklung und der Kultur zur zweiten Kategorie gehört.
In Anlehnung an das Werk von Kitschelt nehmen wir an, dass die externen
Variablen der ersten Kategorie den politischen Realisierungsprozess
besonders in stabilen und kontinuierlichen Zeiten beeinflussen.

Im dritten Kapitel werden die Probleme behandelt, die auftauchen, wenn
man internationale Vergleiche zieht. Um diese Probleme so klein wie
möglich zu halten, haben wir uns dafür entschieden, Länder mit einer
ähnlichen Gesellschaftsordnung zu untersuchen. Aufgrund von einigen
praktischen Überlegungen haben wir uns schließlich für einen Vergleich
entschieden, der die Politik gegenüber den ausschließlich regionalen
Sprachen in den Niederlanden und Deutschland betrifft. Im selben Kapitel
wird die Tradition der beiden Länder hinsichtlich ihrer Sprachpolitik
behandelt. Außerdem werden die Kriterien umschrieben, die dazu geführt
haben, die der Untersuchung zugrunde liegenden Fallstudien zu wählen.

Das vierte Kapitel bildet eine Art Intermezzo zwischen dem theoretischen
Teil der Dissertation und der Beschreibung der verschiedenen Fälle. Es
bietet eine Übersicht über die internationale Gesetzgebung, die für die
Politik gegenüber den ausschließlich regionalen Sprachen relevant sein
könnte.

Im Mittelpunkt des fünften Kapitels steht die Rolle des Friesischen in den
Niederlanden. Das Kapitel beginnt mit einem historischen Überblick über
die folgenden Ereignisse: Im Jahre 1900 formuliert die Selskip foar Fryske
Tael- en Skriftekennisse in ihrem Satzungsprogramm das Ziel, dass die
friesische Sprache im Unterricht gefördert werden soll. Obwohl sieben Jahre
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später einige Schulen das Friesische, wenn auch außerhalb des regulären
Unterrichts, unterrichten, dauert es noch bis ins Jahr 1937, bevor die
friesische advocacy- coalition ein erstes bescheidenes Gesetz hinsichtlich
des Friesischen im Unterricht verbuchen kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg
kommt es zu weiteren politischen Erfolgen, die in das verbesserte Klima für
regionale Wünsche und Zielsetzungen passen, vor allem nachdem ein
Aufruhr in Leeuwarden am „Knuppelvrijdag” (Kneppelfreed) (16.11.1951)
der friesischen „Frage” auch auf überregionaler Ebene Bekanntheit
verliehen hat.

Ein wichtiger Schritt zum Ziel und das Resultat eines Berichtes der 1969
errichteten Interdepartementale Commissie Friese Taalpolitiek war die An-
erkennung des Friesischen durch das Königreich. Das Parlament regelt, dass
das Friesische mit Eingang des Schuljahres 1980/81 zum Pflichtfach in der
friesischen Grundschule wird. Die Verwendung des Friesischen in der
Jurisdiktion bleibt vorerst noch unverändert. Dieses Thema wird nach Initia-
tiven des Ried fan de Fryske Beweging durch das Provinciaal Bestuur van
Friesland aufgegriffen. Die Arbeit der auf provinzialer Ebene fungierenden
Wurkgroep Frysk yn it Offisiële Forkear führt 1981 zur Errichtung der
Rijkscommissie Friese Taal, die sich sowohl aus „ Den Haagern” als aus
„Friesen” zusammensetzt. Die Arbeit der Reichskommission läuft auf ein
Schachmatt hinsichtlich einer Übersetzungsregelung hinaus, das erst durch-
brochen wird, als eine Verwaltungsregeling zur friesischen Sprache und
Kultur zustande kommt. Das Provinciaal Bestuur van Friesland sieht nach
einem Regierungswechsel neue Chancen auf sich zukommen. Die friesische
Provinzregierung hält einen grundlegenden Konsens hinsichtlich einer
Sprachpolitik für notwendig. Jetzt folgt eine Dialog zwischen Provinz- und
Reichsbehörde, der schließlich, vier Jahre später, zu einer ersten
Verwaltungsregeling hinsichtlich der friesischen Sprache und Kultur führt.

Kennzeichen der in diesem Jahrhundert realisierten Politik gegenüber der
friesischen Sprache ist die unveränderte Haltung der Den Haager advocacy-
coalition hinsichtlich ihrer Grundsätze. Dort, wo man von Anpassung
sprechen kann, geht es um sekundäre Aspekte. Allerdings ist diese
advocacy- coalition keine einheitliche Gruppe, innerhalb der Abteilungen
lassen sich verschiedene politische Standpunkte erkennen. Daneben sticht
auch noch die Rolle des Parlaments ins Auge. Vor allem die aus Friesland
stammenden Abgeordneten spielen eine wichtige Rolle. Sie bilden einen
Brückenkopf für die provinziale advocacy-coalition im Den Haager
Zentrum der Macht.

Seit Ende der Sechzigerjahre ist der Hauptakteur der friesischen
advocacy- coalition die Provinzregierung. Das will jedoch nicht heißen,
dass andere Akteure keine Rolle spielen. Bis in die Mitte der Siebzigerjahre
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kommt vor allem den Organisationen eine auffallende Rolle innerhalb des
politischen Realisierungsprozesses zu, die sich in der “Friese Beweging”
zusammengeschlossen haben. Sie ergreifen die Initiative, drängen, wenn
nötig, oder tragen die Fackel in der Provinz voraus, wie damals, als, sie sich
für einen öffentlichen regionalen Fernsehsender einsetzten, den sie
schließlich auch erhalten haben. Neben dieser Bewegung tummeln sich an
der Seitenlinie des politischen Spielfelds auch noch diverse andere Akteure,
die – häufig nur für kurze Zeit – mit ihren Aktivitäten ihr Schärflein zum
Endergebnis beitragen wollen.

Beim zweiten beschriebenen Fall, in dem es um die Realisierung eines
öffentlichen regionalen Fernsehsenders geht, hat die Provinzregierung seit
1980 die Initiative übernommen. Als sich das Ende des Sendergesetzes
abzeichnet, versucht man nach Anhörung verschiedener Berichte den
friesischen Fernsehsender mittels einer speziell hierfür ernannten Rechts-
person zu realisieren. Der friesischen advocacy-coalition tritt allerdings ein
mächtiger Gegenspieler in den Weg: die Nederlandse Omroep Stichting.
Diese Organisation hat nichts für die friesischen Pläne übrig. Sie hat kein
anderes Ziel, als die bestehende Senderkonstellation fortzusetzen, Pläne für
einen regionalen oder provinzialen Fernsehsender passen ihr nicht ins
Konzept. Die NOS soll ihre Auffassung nicht ändern, sie verliert jedoch ihr
Interesse, als das Monopol der öffentlichen Sender durch die Entstehung des
kommerziellen Fernsehens bedroht wird. In dem Moment steht die NOS auf
so wackligen Füßen, dass sie die Verantwortung für das regionale Fernsehen
nicht mehr länger tragen will. Damit erscheint ein selbständiger regionaler
Sender als neuer Akteur in der friesischen advocacy-coalition und damit
wird der öffentliche regionale Fernsehsender schnell realisiert.

Die Realisierung einer Politik zugunsten des Friesischen lässt sich als
mühsam dahinschleppender Prozess unerfüllter Wünsche charakterisieren.
Im bestehenden niederländischen Wertesystem kommt die Existenz einer
ausschließlich regionalen Sprache im Grunde nicht vor, und damit ist es
schwierig, politische Ziele, die das Friesische betreffen, zu realisieren.
Außerdem zeichneten sich ihre advocacy-coalition durch einen Mangel an
politisch orientiertem Lernvermögen aus. Kann man im einen Fall auf dieses
Lernvermögen verzichten, da man von Anfang an von einem Konsensus in
den Auffassungen ausging, so sind im anderen Fall die Gegensätze so groß,
dass politisch orientiertes Lernen unmöglich ist. Die hier beschriebenen
Situationen hinsichtlich des Friesischen unterstreichen die Notwendigkeit,
für diese Sache eine advocacy-coalition zu finden. Die friesischen Chancen
hinsichtlich eines Regierungsabkommens sind vor allem dadurch besser
geworden, dass die Den Haagsche advocacy-coalition von einer aus
Friesland stammenden Staatsministerin des Innenministeriums angeführt
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werden. Daneben darf auch der europäische Aspekt zu dieser Sache nicht
vergessen werden.

Das sechste Kapitel behandelt die sprachpolitische Situation hinsichtlich
des Nordfriesischen. Den Nordfriesen gelingt es schon früh, das
Nordfriesische in den Unterricht zu integrieren. Dieser Erfolg ist allerdings
nicht von der Minderheitenpolitik zu trennen, die Preußen nach dem Ersten
Weltkrieg im Hinblick auf die sensible Grenzsituation geführt hat. Die
advocacy-coalition in der nordfriesischen Sache lässt sich in zwei Akteure
einteilen, die sich im Kern ihrer Auffassungen substantiell voneinander
unterscheiden. Der deutsch orientierte Nordfriesische Verein und der
dänisch orientierte Friesisch- schleswigsche Verein stehen im Grunde für
zwei verschiedene Kultursysteme.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es wieder erlaubt, das Friesische in der
Schule zu unterrichten, was unter dem nationalsozialistischen Regime
verboten war. Erst Ende der Achtzigerjahre verändert sich in Schleswig-
olstein das Klima für das Nordfriesische durch den Einfluss der
Entwicklung in Europa und durch eine neue Regierung, die erstmals nach
vierzig Jahren eine andere politische Färbung aufweist. Der Landtag
beschließt, ohne dass die Nordfriesen etwas in dieser Hinsicht unternommen
hätten, ein Friesengremium zu errichten. Daneben sorgt ein
Grenzlandbeauftragter für den direkten Zugang der Nordfriesen zur
schleswig-holsteinischen Politik. Diese Maßnahmen wären nicht getroffen
worden, ohne die Anwesenheit einer dänischsprachigen Minderheit in
Schleswig. Da die Nordfriesen, was die politische Realisierung ihrer Ziele
betrifft, sich von der dänischen Minderheit in Schlepptau nehmen lassen,
kann man sie auch als „Trittbrettfahrer” kennzeichnen. Nur ihr langjähriger
Kampf um einen Platz im öffentlichen Radiosender, lässt sich als
selbständigen Versuch der Nordfriesen charakterisieren, ihre politischen
Ziele erreichen zu wollen. Dass sie dieses Ziel letztendlich nicht erreichen,
lässt sich aus dem Umstand erklären, dass es der nordfriesischen
advocacy-coalition nicht gelingt, Anhänger zu gewinnen. Sie werden durch
externe Faktoren nicht unterstützt und von einem politisch orientierten
Lernen kann man kaum sprechen. Dazu kommt, dass die Interaktion
zwischen den betreffenden Koalitionen und ihre Professionalität zu gering
ist, um Ergebnisse erwarten zu können.

Das siebte Kapitel behandelt die Stellung des Sorbischen in Deutschland.
Das Verhältnis der Machtträger zum Sorbischen läßt sich als wechselhaft
beschreiben. Lange Zeit hindurch hat man versucht, die Sorben zu germani-
sieren, was während des Nazionalisozialimus in politische Unterdrückung
ausartete. Demgegenüber steht jedoch die Tatsache, dass das Sorbische
schon früh in den Schulunterricht integriert wurde. Nach dem Zweiten
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Weltkrieg gelingt es den Sorben schnell, die Machtträger für eine sorbisch
orientierte Politik zu gewinnen.

Man kann die mehr als vierzig Jahre, die die Sorben in der Deutschen
Demokratischen Republik leben müssen, als positiv werten, wenn man die
sorbische Unterrichts- und Kulturpolitik als Maßstab heranzieht. Viele
Bereiche werden gesetzlich geregelt und darüberhinaus entstehen relativ viel
sorbische Einrichtungen. Ermöglicht werden diese Maßnahmen, weil die
sorbischen Organisationen, zu denen auch die seit 1912 als Vertreter der
Sorben fungierende Domowina, gehört, sich der herrschenden
Einheitsideologie anpassen.

Auch während der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen Ende
der Achtzigerjahre, wissen sich die Sorben schnell den neuen Umständen
anzupassen und ihre Chancen wahrzunehmen. Das resultiert unter anderem
darin, dass die Sorben im Einigungsvertrag Erwähnung finden. Unmittelbar
nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wendet sich die
Domowina, die sich personalpolitisch und organisatorisch neu organisiert
hat, an Bonn, um sich finanzielle Hilfe zu sichern. Diese Finanzhilfe, die für
die Instandhaltung der sorbischen Infrastruktur absolut unentbehrlich ist,
wird ihnen gewährt, wonach ein Interaktionsprozess einsetzt, der darauf
abzielt, mehr Grundlagen für das eine oder andere zu gewinnen. Diese
Prozess, der durch die Domowina in Gang gesetzt wurde, wird jetzt durch
die höchsten Vertreter der beiden betroffenen Bundesländer fortgesetzt.
Dass über die Gründung der Stiftung für das sorbische Volk ein so schnelles
Einverständnis erzielt werden konnte, ist natürlich auf die im
Einigungsvertrag übereingekommenen Bestimmungen zurückzuführen.
Darüberhinaus wird die Bonner Haltung auch durch die Politik in Sache der
außerhalb Deutschlands lebenden deutschsprachigen Minderheiten geprägt.
In dieser Hinsicht lässt sich eine Parallele zu politischen Entwicklungen in
der Weimarer Republik und – nach dem Zweiten Weltkrieg – in
Schleswig-Holstein ziehen.

Der beschriebene Kasus, das Dorf Horno in Brandenburg nicht der
Braunkohlegewinnung zu opfern, ist aus dem Gesichtspunkt der
Sprachpolitik interessant, da Horno als sorbisches Dorf unter den
Verfassungsartikel des Landes Brandenburg fällt, der „angestammtes
sorbisches Siedlungsgebiet” garantiert. Die advocacy-coalition, die sich für
den Erhalt von Horno einsetzt, kennzeichnet sich durch wechselnde
Zusammenstellung, durch das Bestreben, sich professionell über das Thema
orientieren zu wollen und durch politisch orientiertes Lernvermögen, in dem
Sinne, dass alle Mittel, um das Ziel zu erreichen, geprüft werden müssen. Da
sich die einander gegenüberstehenden advocacy-coalitions im Kern ihres
Wertsystems diametral entgegenstehen, ist politisch orientiertes
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Lernvermögen im Sinne einer Anpassung der eigenen Auffassungen und
damit die Chance auf eine neue Politik praktisch ausgeschlossen. Der
beschriebene Prozess ist darüber hinaus auch noch in hohem Maße politisch
geladen. Einerseits bedeutet Braunkohlegewinnung ja Arbeits-
platzbeschaffung und andererseits wird von der neuen demokratischen
Regierung eine andere und bessere Politik erwartet als von den ehemaligen
DDR-Autoritäten. Außerdem ist Horno ein Symbol für viele Dörfer, die der
Braunkohlegewinnung zum Opfer gefallen sind.

Was die politische Realisierung hinsichtlich des Sorbischen angeht, so
nutzt sie im Laufe ihrer Geschichte auffallend oft ein offenes ‘policy
window’. Außerdem spielen bei ihr nur wenig Akteure eine Rolle. Die als
regierungsgesinnt bekanntstehende Domowina monopolisiert die Vertretung
der sorbischen Interessen wie zu Zeiten der DDR. In diesem Sinne hat sich
offensichtlich ein für die politische Realisierung so stabiles Systemmerkmal
wie die Kultur im vergangenen Jahrzehnt in der DDR wesentlich weniger
schnell verändert als die Wirtschaft. Die sorbische Sprachgemeinschaft,
wird weiterhin mit individueller Diskriminierung konfrontiert, die aucht
erklärt, warum die deutschen Autoritäten so schnell bereit waren, um für das
Sorbische eine Politik zu entwickeln.

Im achten Kapitel werden schließlich die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede im politischen Realisierungsprozess der beschriebenen sprach-
politischen Situationen mit Hilfe des BIC-Modells untersucht und
verglichen.

Die friesische sprachpolitische Situation wird dahingehend
gekennzeichnet, dass die Bereitschaft von Den Haag gegenüber den
friesischen Sprachwünschen all die Jahre hindurch als gering bezeichnet
werden kann. Es kann keine Rede davon sein, dass Den Haag die friesischen
Kernwerte teilt. Dieser Umstand lässt sich unter anderem darauf
zurückführen, dass es Den Haag an der Tradition fehlt, sich überhaupt für
Sprachpolitik zu interessieren. Außerdem kann auch noch auf die
staatskundige Einrichtung der Niederlande verwiesen werden und auf die
Tatsache, dass Sprach- und Kulturpolitik keine hohe Priorität innerhalb der
niederländischen Politik genießen. Ein politisches Thema, das zu wenig
Priorität genießt, oder bei welchem die Akteure nicht über die Mittel
verfügen, um eine ständige Interaktion mit den politischen Führern zu
realisieren, ist dazu verurteilt, erfolglos in die Geschichte einzugehen. Dass
im Lauf der Jahrzehnte doch einige politische Maßnahmen hinsichtlich des
Friesischen getroffen wurden, kann mit dem I und C des BIC- Modells
erklärt werden. So konnte, was das I betrifft, festgestellt werden, dass sich
die Zusammensetzung der friesischen advocacy-coalition verändert hat.
Diejenigen, die beschließen, haben wichtigere Posten eingenommen. In
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einigen Fällen lässt sich sogar auf friesischer Seite politisch orientiertes
Lernvermögen registrieren, zum Beispiel, wenn darauf verwiesen wird, ein
Regierungsabkommen zu gebrauchen oder – im Falle des friesischen
Fernsehsenders – ein Instrument wie die STEK einzusetzen. Bei der
Vorbereitung des Regierungsabkommens hat übrigens der im voraus von
seiten der Provinz angestrebte Konsens politische orientiertes Lernen auf
seiten der Den Haagschen advocacy-coalition verhindert.

Die Interaktion, die durch die ethnische Dimension der betreffenden
Sprache
motiviert wird, reicht nicht aus, politische Ergebnisse zu erklären. Die
Akteure haben in Wirklichkeit Hilfe von außen nötig. So konnte der Ried
fan de Fryske Beweging als Initiator der friesischen Sprachpolitik, sowohl in
den Fünfziger- wie Sechzigerjahren sich günstig auswirkende externe
Umstände für sich nützen. Und was die Realisierung des öffentlich
regionalen Fernsehsenders betrifft, haben nicht die Argumente für den
Sender den Durchschlag gegeben, sondern hat die Entstehung kommerzieller
Sender für ein offenes ‘policy window’ gesorgt.

Für das Nordfriesische gilt, dass die vom Land Schleswig Holstein
entwickelte Politik nicht das Ergebnis nordfriesischer Interaktionen ist,
sondern das Resultat des Trittbrettfahrens mit der Politik in Sache der
dänisch sprechenden Minderheit. In diesem Sinne lässt sich die
nordfriesische Politik mit dem C des BIC-Modells erklären. Dass die
schleswig-holsteinische Regierung ihre Haltung gegenüber dem
Nordfriesischen verändert, ist sowohl auf den Regierungswechsel
zurückzuführen als auf die Bereitschaft, die politischen Ziele der realen
Situation anzupassen. Demgegenüber kann von politisch orientiertem
Lernvermögen auf seiten der Nordfriesen kaum die Rede sein.

Wie die nordfriesische so ist auch die sorbische Politik eher das Produkt
vorausgegangener politischer Entscheidungen und externer Faktoren, als das
Ergebnis von Interaktionen zwischen den jeweiligen advocacy-coalitions.
Die sorbische advocacy-coalition unterscheidet sich unter anderem dadurch,
dass sie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und während der
deutschen Wiedervereinigung von der in diesem Moment herrschenden
Offenheit gegenüber den sorbischen Wünschen Gebrauch machen konnte.
Gleichzeitig ist die sorbische advocacy-coalition vor allem auch
institutionalisiert. Obwohl das Ziel Horno zu behalten einen pluralistischen
Interaktionsprozess erforderlich macht, liegt die Behandlung der sorbischen
Sprache noch immer bei einem politischen Monopol, das an die ehemalige
DDR -Nomenklatur erinnert.

Die Fälle, bei denen die Domowina ihre Kernwerte an substantiell
veränderte Umstände anpassen konnte, zeigen politisch orientiertes Lern-
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vermögen. Im Horno-Kasus stehen sich die betreffenden Interessengruppen
so diametral gegenüber, was ihre Ziele betrifft, dass politisch orientiertes
Lernvermögen unmöglich geworden ist und politische Veränderungen nicht
erwartet werden können. Die Stiftung für das sorbische Volk muss so schnell
ins Leben gerufen werden, dass imgrunde keine Zeit mehr bleibt für
politisch orientiertes Lernen.

Die Politik hinsichtlich des Sorbischen, aber auch des Dänischen und
damit auch des Nordfriesischen, lässt sich nicht verstehen, ohne dass man
die deutsche Politik gegenüber deutschsprachiger Minderheiten außerhalb
Deutschlands zur Kenntnis nimmt. Hinzu kommt die Aktualisierung der
internationalen Minderheitenpolitik, so wie sie sich im Rahmen der OSZE,
seit den Helsinkiverträgen, herauskristallisiert hat. Weiter wird auf ein
stabiles Systemmerkmal der Deutschen verwiesen, nämlich das Vermeiden
von Unsicherheiten, in dem sie sich gemessen am entsprechenden Index, als
Meister erweisen. Diese Eigenschaft hat sicherlich auch die relativ
umfangreiche Gesetzgebung in Sache der sorbischen Sprache mit bedingt.

Alle untersuchten sprachpolitischen Situationen lassen die Relevanz
vorausgegangener Politik erkennen. In der heutigen Praxis geht es vor allem
darum, auf den früher errichteten Fundamenten aufzubauen. Wenn eine
Sprachgruppe auch in Zukunft diejenigen für ihre Interessen gewinnen kann,
die Gesetze beschließen, dann wächst ihre Chance, ihre politischen Ziele zu
erreichen. Die erfolgreiche Realisierung politischer Ziele erfordert ent-
sprechend dem BIC-Modell politisch orientiertes Lernvermögen. Dies kann
sich entwickeln, wenn die jeweiligen Interessengruppen sich nicht länger
diametral gegenüberstehen, bzw. wenn ihre Auffassungen völlig überein-
stimmen. Es entwickelt sich auch durch länger dauernde
Interaktionsprozesse und wenn der politische Gegenstand eine gewisse
professionelle Orientierung verlangt.

Sprachpolitik ist in den untersuchten Situationen nicht nur abhängig von
der Initiative der direkt Betroffenen, sondern mindestens ebenso von
Faktoren, die das betreffende politische ‘Subsystem’ von außen
mitbedingen, also vom C des BIC-Modells. Ohne das Vorhandensein
dynamischer und /oder stabiler Systemmerkmale, die für eine zeitlich
wachsende Offenheit der Machtträger gegenüber dem betreffenden
politischen Thema sorgen, wären die politischen Realisierungsprozesse
erfolglos geblieben. In keinem dieser untersuchten politischen Prozesse
waren die mit einer ausschließlich regionalen Sprache verbundenen Werte
für die Realisierung durchschlaggebend. Die Machtträger übernehmen nicht
die Kernwerte, vielmehr geht es um die Anpassung der sekundären Aspekte
eines Wertsystems. Die entscheidende Bedeutung externer Faktoren scheint
auch in turbulenten und wenig strukturierten Situationen zu gelten, insofern
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es – wie die sorbischen Fälle zeigen – um eine Veränderung der Kernwerte
geht. In diesem Sinne lässt sich die Behauptung Kitschelts, dass in solchen
Situationen vor allem die Ziele und Möglichkeiten der Akteure entscheidend
seien, korrigieren.

Der Vergleich der Ergebnisse, der verschiedenen untersuchten politischen
Situationen ergibt folgende Schlussfolgerungen:

Gemeinsame Merkmale der sprachpolitischen Situation sind:
- Die Tatsache, dass für alle betreffenden ausschließlich regionalen

Sprachen eine Politik entwickelt ist. Die Realisierung dieser Politik hat in
allen Fällen erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein bestimmtes Ausmaß
erreicht;

- Die Existenz einer Sprachbewegung, die als Initiator für die politische
Realisierung fungiert.

- Der Ursprung dieser Bewegungen geht ins neunzehnte Jahrhundert zurück.
- Die Relevanz einer internationalen Dimension für die politische Reali-

sierung.
- Die Relevanz der Zusammensetzung der advocacy-coalitions. In allen Fäl-

len ist es von grundlegender Bedeutung, dass die Akteure, die keinen
politischen Einfluss haben, die Mitwirkung von Akteuren mit politischem
Macht gewinnen.

- Die wachsende Bedeutung der regionalen Machtträger. In allen Fällen
befinden sich die regionalen Machtträger im „inner circle” des politischen
Realisierungsprozesses.

- Die Idee, es komme ohne Interaktion zu keiner Politik.
- Die Tatsache, dass in keinem der Fälle die zentralen Machtträger die

Kernwerte der advocacy-coalition übernommen haben, um der Status der
betreffenden ausschließlich regionalen Sprache zu verbessern. Nirgendwo
wird Politik realisiert aufgrund des inneren Werts der ausschließlich regio-
nalen Sprache. Demgegenüber geht es in allen Fällen um eine Regelung
von sekundären Aspekten im Wertsystem.

- Die Tatsache, dass eine professionelle Orientierung über das politische
Thema ganz oder größtenteils fehlt;

- Die Relevanz von externen Faktoren für das politische Subsystem. Ohne
die Einwirkung von stabilen und dynamischen Systemmerkmalen würde
die zeitweilige Offenheit der Machtträger für die Wünsche der
betreffenden Sprachgruppe ausbleiben.

Die analysierten sprachpolitischen Situationen unterscheiden sich soweit es
geht in:
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- dem Umfang der Politik. Vor allem das Sorbische lässt eine relativ um-
fangreiche Gesetzgebung und Infrastruktur erkennen, die sich aus der in
der DDR gehandhabten Politik, der praktizierten Unsicherheitsvermeidung
und dem Vorhandensein gesellschaftlicher Diskrimination erklären lässt;

- dem Maße, in welchem internationale Gesetzgebung relevant ist. In den
deutschen Fällen spielt die Anwesenheit der deutschen Minderheiten
außerhalb Deutschlands eine aufffallende Rolle, wenn es um die Politik
geht, die die Minderheiten innerhalb der deutschen Grenze betrifft;

- der Institutionalisierung der Politik. Die deutschen Sprachgruppen haben
inzwischen alle einen institutionalisierten Zugang zum ‘Zentrum der
Macht’. Bei den Friesen in den Niederlanden ist eine vergleichbare
Einrichtung unbekannt;

- dem Umfang des politischen Realisierungsprozesses. Dieser
Realisierungsprozess ist in den Niederlanden umfangreicher und
pluriformer als bei den deutschen Äquivalenten. Diese Behauptung lässt
sich nicht vom Umfang der betreffenden Sprachgruppe und vom
erreichten Niveau der Einrichtungen trennen;

- der Bereitschaft zum politisch orientierten Lernen. Diese scheint auf seiten
der deutschen Machtträger größer zu sein als bei der niederländischen
Zentralregierung. Diese Beobachtung ist von der Auffassung über
Minderheitenpolitik nicht zu trennen, die – anders als in den Niederlanden
– in Deutschland sehr wohl eine Rolle spielt;

- dem kulturellen Kontext, wobei sich die Auswirkung der
DDR-Vergangenheit in einer unizentrischen Betrachtungsweise dem
Sorbischen gegenüber äußert, der eine pluralistischere Betrachtungsweise
in den anderen sprachpolitischen Situationen gegenübersteht.

Das Schlusskapitel endet mit einigen theoretischen Überlegungen, die sich
auf das BIC-Modell und auf die Auswahl und den Vergleich der
untersuchten Fälle beziehen. Sie führen zur Schlussfolgerung, dass das
BIC-Modell seinen heuristischen Wert ausreichend bewiesen hat. Allerdings
könnte hinsichtlich des B und des C eine weitergehende Verfeinerung
angestrebt werden.

Am Ende folgen noch einige Vorschläge für weitere Forschungsthemen.
Dabei wird auf die Untersuchung nach der politischen Realisierung auf
internationalen Herrschaftsniveaus verwiesen und auf die Auswirkung der
internationalen Politik auf die nationale Ebene.
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