
1 Over staat en streektaal 

Piet Hemminga 

Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat in Nederland Twee
de Kamer-verkiezingen plaatsvonden. Op 25 mei 1977 wist de 
PvdA, onder aanvoering van Joop den Uyl, maar liefst tien zetels 
te winnen. De VVD won zes zetels en de kleine partijen werden 
feitelijk weggevaagd. Het waren verkiezingen met een hoge op
komst, die werden overschaduwd door de dan net plaatsvindende 
gijzelingen van treinpassagiers en schoolkinderen in resp. De Punt 
en Smilde. Tien zetels verliezen is voor een partij dramatisch. Tien 
zetels winnen kan niet minder dramatisch zijn, zo bleek dertig 
jaar geleden. De PvdA slaagde er niet in om de beide benen op 
de grond te houden, waarop, na een formatie van maar liefst 208 
dagen, het CDA en de VVD in de vorm van het eerste kabinet-Van 
Agt aan een vierjarige regeerklus konden beginnen. 

Drie kabinetten-Van Agt, drie kabinetten-Lubbers, twee kabinet
ten-Kok en drie kabinetten- Balkenende verder, zijn we thans aan
gekomen bij het vierde kabinet-Balkenende. Dat heeft tot nu toe 
vooral geluisterd, dus daar ga ik maar aan voorbij. Welke van de 
elf vorige kabinetten heeft echter het nodige tot stand gebracht als 
het gaat om het behoud en de bevordering van streektalen? Welke 
beleidsdaad op het onderhavige terrein van de afgelopen dertig 
jaar is u bijgebleven? Het zullen er niet veel zijn of zelfs maar 
kunnen zijn. 'Landelijke politici hebben door de bank genomen 
geen enkele belangstelling voor de taalvariëteiten van de regio' , 
zo stellen Roeland van Hout en Ton van de Wijngaard in hun in
leiding op het verslag van de in 2006 te Maastricht gehouden eer
ste nationale streektaalconferentie. 1 Zelf heb ik het beleid van het 
ministerie van Onderwijs op dit punt al eens beschreven als een 
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vorm van aanhoudende tegenzin. 2 En dat is een houding en instel
ling die in het algemeen niet verantwoordelijk is voor een grote 
beleidsproductie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
zich wat dat aangaat van de departementen de afgelopen decennia 
het productiefst getoond. In het bijzonder wil ik de ondertekening, 
nu bijna vijftien jaar geleden, van het Europees Handvest voor 
regionale of minderheidstalen noemen. De rol daarbij van de uit 
Friesland afkomstige en toen verantwoordelijke staatssecretaris 
op het ministerie van Binnenlandse Zaken, Dieuwke de Graaff
Nauta, memoreer ik met ere. Haar acht Haagse jaren, 1986-1994, 
zijn, op meer dan alleen dit punt, heel vruchtbaar gebleken voor 
de zaak van de regionale talen. Haar staatssecretariaat maakt dui
delijk hoe constructief het kan zijn om een 'insider' in het centrum 
van de Haagse macht te hebben. De directe betrokkenheid van 
relevante 'decisionmakers' bij de ontwikkeling van het taalbeleid 
vergemakkelijkt de beleidsvorming, zoals voorgestaan door de 
betreffende taalgroep, aanzienlijk. Tegelijk moet worden vastge
steld dat de aanwezigheid van zo'n 'insider' moeilijk valt te or
ganiseren. Daarom noem ik een tweede punt, namelijk het belang 
van voor streektalen externe, maar relevante factoren en omstan
digheden. 

Het tot stand komen van het Europees Handvest voor regionale 
talen illustreert dit punt. Het begin van de zorg van de Raad van 
Europa voor de regionale talen is niet in België, Duitsland of Ne
derland te vinden, en heeft evenmin iets te maken met zorgen over 
de toekomst van het Drents, Gronings, Limburgs, Stellingwerfs, 
Twents, Zeeuws of zelfs Fries, maar alles met de politieke ont
wikkelingen in het voormalige Joegoslavië en de eerdere Sovjet
Unie en, daarmee samenhangend, het Slotdocument van de bij
eenkomst in Kopenhagen van de Organisatie voor Samenwerking 
en Veiligheid in Europa.3 Sinds de val van de Berlijnse Muur is de 
Raad van Europa niet langer alleen bewaker van mensenrechten, 
maar ook opvoeder tot goede democratische verhoudingen, inclu
sief aandacht voor de positie van de regionale talen. En wat voor 
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Oost-Europese lidstaten geldt, is mutatis mutandis uiteraard ook 
van toepassing op de West-Europese lidstaten. Wanneer men thuis 
de zaken niet op orde heeft is het nu eenmaal moeilijk om een 
ander op dat punt de les te lezen. Zodoende. 

Een tweede iJlustratie van mijn opmerking inzake de relevantie 
van externe omstandigheden is te vinden in het al door mij aange
haalde verslag van de eerste nationale streektaaJconferentie. Van 
Hout, die vandaag aan het woord komt over het Handvest in relatie 
tot het Limburgs, en Van de Wijngaard merken op dat het Zeeuws 
geen Rijkserkenning kreeg omdat het geen anderstalig grensland 
heeft, zoals de Nedersaksen en Limburgers dat juist wel hebben.4 

Ik denk inderdaad dat de Nederlandse erkenning van het Neder
saksisch zonder de Duitse inzet op dat punt, heel wat moeilijker 
zou zijn geweest, of waarschijnlijk niet zou zijn gerealiseerd. Ik 
wil nog twee voorbeelden van een voor de betreffende taalgroep 
externe en vruchtbare omstandigheid noemen, beide gebaseerd op 
mijn eigen beleidswetenschappelijk onderzoek naar het beleid op 
het terrein van regionale talen. Het Noordfries in het Duitse Zuid
Sleeswijk zou aan de vergetelheid zijn prijs gegeven, ware het niet 
dat het Deens in dezelfde regio, om aJlerhande historische en poli
tieke redenen een aanzienlijke infrastructuur aan overheidsarran
gementen heeft weten te realiseren. De zwakke Noordfriese min
derheid heeft een coalitie weten te vormen met de veel krachtiger 
en sterker Deenstalige minderheid en zodoende veel meer gereali
seerd, dan waartoe zij zelf aJleen ooit in staat zou zijn geweest. 5 En 
om nog een tweede voorbeeld te geven: het Sorbisch in de huidige 
Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen kent een opmerkelijke 
juridische en materiële infrastructuur, minder gebaseerd op eigen 
verdiensten en waarden, dan wel op een Duits minderhedenbeleid 
dat zijn grondslag heeft in de aanwezigheid van grote Duitstalige 
minderheden in vooral Oost-Europa.6 Ook in dat geval geldt dat 
wat men de een gunt de ander moeilijk kan onthouden. 

Zulke voorbeelden maken duidelijk dat het realiseren van een ac-
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tieve taalpolitiek niet in de laatste plaats afhangt van het vermogen 
om als taalgroep gebruik te maken van externe omstandigheden 
en het benutten van elders aangereikte kansen . Daarbij kan het 
gaan om het benutten van ervaringen van derden, optrekken en 
coalitievorming met bondgenoten, ofhet slim gebruik maken van 
internationale voorzieningen en regelgeving. 

Het voorgaande heeft alles te maken met het realiseren van een 
strategie. Daarvoor zijn echter actoren nodig. Om voort te bestaan 
heeft een taal sprekers, kinderen en ouderen, nodig, en evenzeer 
schrijvers, doeners, voorvechters, journalisten, wetenschappers en 
andere handlangers. De actieve en volhardende inzet van direct
betrokkenen is noodzakelijk om met derden samen te werken, om 
de situatie uit te leggen en met cijfers te onderbouwen, om een 
plaats op de beleidsagenda te verwerven en politieke steun te mo
biliseren. Zonder een actieve en creatieve emancipatorische taal
beweging die de politiek weet te committeren, heeft een streektaal 
weinig of niets van de meerderheid te verwachten. Het gaat niet 
vanzelf, zo maakt de harde realiteit duidelijk. Ik laat het trou
wens graag aan u zelf over om de eigen prestaties in dezen op hun 
waarde te schatten. Bovendien wil ik het adjectief ' volhardend ' 
onderstrepen. Zonder het beschikken over volharding, inclusief 
een lange, mogelijk zelfs zeer lange adem, zijn geen resultaten te 
behalen, zo leert de geschiedenis van taalminderheden. 

Bovendien is een tactisch optreden noodzakelijk, al was het maar 
om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die zich voor
doen, om de geschikte momenten te benutten en die middelen in 
te zetten die op een bepaald tijdstip en voor een bepaalde zaak 
het meest geëigend zijn. VerlGezingen, een nieuw kabinet, een be
zoek van de minister, een benoeming, herdenking of manifesta
tie, nieuwe onderzoeksresultaten, en ga zo maar door, kunnen alle 
de gelegenheid bieden of aanleiding vormen om gestelde doelen 
dichterbij te krijgen of zelfs te realiseren. 
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Ach, er is zoveel mogelijk. Wie had dertig jaar geleden kunnen 
voorzien dat de sindsdien plaatsgevonden en nog plaatsvindende 
IeT-revolutie allerlei taalgroepen met elkaar verbonden heeft, 
voor een geweldige informatiestroom over en weer zorgt en een 
ragfijn web en opmerkelijke intensivering van allerlei contacten 
heeft mogelijk gemaakt. Ook het programma voor deze conferen
tie maakt duidelijk dat het wederzijds leren, in ieder geval de mo
gelijkheid daartoe, geweldig is toegenomen. Dat blijft niet zonder 
gevolgen, tenzij de overheid natuurlijk niets doen tot beleid heeft 
verheven , zoals in het geval van de Nedersaksische dialecten en 
de erkenning onder deel III van het Handvest. Feitelijk beschikt 
de overheid over een heel repertoire om de positie van een taal te 
beïnvloeden. Niets doen, waaronder ook negatie en ridiculisering 
gerekend kunnen worden, is een eerste menu. Een tweede menu is 
dat van de repressie, dat wil zeggen verbod en/of onderdrukking, 
en als derde menu: aanpassing, waarbij een onderscheid kan wor
den gemaakt tussen het verlenen van concessies, bijvoorbeeld het 
toestaan van een uurtje Stellingwerfs in het primair onderwijs, of 
het toestaan van meer structurele aanpassingen, bijvoorbeeld het 
invoeren van culturele autonomie in een regio. 7 Het laatste is in 
ons land tot op heden niet aan de orde. Hoe zou het ook in de een
heidsstaat die ons land nu alweer ruim tweehonderd jaar is. Maar 
dat neemt niet weg dat landelijke, provinciale en gemeentelijke 
politici, bestuurders en beleidsmakers, best wat meer cultuurbe
sef aan de dag zouden mogen leggen, iets meer begrip of gevoel 
zouden mogen tonen voor de taalwensen van streek en regio, die 
in het algemeen ook nog uiterst bescheiden zijn. Bestuurders en 
politici zouden best iets intensiever en actiever mogen omgaan 
met het culturele en maatschappelijke kapitaal dat de taalkaart van 
ons land vertegenwoordigt. 

De overheid heeft de afgelopen decennia, en nog steeds, al te veel 
en ten onrechte het handelssyndroom van de private sector, zo
als Jane Jacobs dat in 1992 heeft verwoord, tot de morele grond
slag van haar doen en laten gemaakt. 8 En dan houdt het al snel op 
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als het om het talige erfgoed gaat. Gelukkjg dat Europa, dat wil 
zeggen de Raad van Europa, het Europees Parlement en ook de 
Europese Commissie, zich meer dan eens de relevantie van taal , 
inclusief streektalen, heeft aangetrokken. Maar dat brengt niets 
wanneer, en ik doe een duik in het recente verleden , de raad van 
Tytsjerksteradeel nauwelijks iets overlaat van voorstellen uit het 
beleidsplan 'Frysk Fitaal 'om 33 .000 euro extra uit te trekken , bo
ven de jaarlijkse 22.000 euro voor de bevordering van het Fries.9 

En het bericht vervolgt: 'Hessel Warrink (VVD) die eerder al een 
Nederlandse vertaling van het beleidsplan eiste, trok fel van leer. 
De overheid moet zich er niet mee bemoeien het Fries op te drin
gen. De burger is gebaat bij kwaliteit. De functie-eis voor ambte
naren en leraren om het Fries te beheersen roept weerstand op. U 
bemoeit zich met het personeelsbeleid van scholen' . 
Zo'n relatief onaanzienlijk berichtje is in al zijn beknoptheid fei
telijk een aardige introductie op het thema van deze dag: streek
taalbeleid en duurzaamheid . 

In iedere gemeente, provincie of regio, waar van twee- of zelfs 
meertaligheid sprake is, komen dergelijke situaties voor. En in 
elke situatie probeert de sterkste taal , en dat is niet altijd de taal 
van de meerderheid, de zwakste taal te verdringen. Dat verdrin
gen gaat deels ongemerkt en soms met luide stem. Er is altijd wel 
weer een Hessel Warrink te vinden die bereid is om het leven van 
anderstaligen zuur te maken. Dat Hessel voor de VVD in de raad 
van Tytsjerksteradiel zat, is niet zo verrassend, want in ieder geval 
is het in de Friese politieke verhoudingen vooral de VVD, ik zeg 
er maar even bij volgens onderzoek, waar de Friese antipathieën 
het grootst zijn .lo In de ogen van zo'n partij is een regionale oflo
kale taal , en nog erger, bewegingen ter emancipatie van die talen, 
lastig en overbodig. Een streektaal keert in rechts-liberale ogen 
vooruitgang en welvaart en vormt tegelijk een storende sociale 
barrière. ' Wij zijn toch allemaal Nederlanders? ' is de overbodige 
vraag in dezen. En 'Hoe ver kom je nu met het Drents, Gronings, 
Stellingwerfs of Twents? ', is de tweede soms gehoorde opmer-
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Icing. Wie iets meer van taalgrenzen weet, voegt daar meestal aan 
toe dat het Fries bij Wolvega, voor de gelegenheid zou ik trouwens 
vandaag Noordwolde willen zeggen , ophoudt. Dergelijke vragen 
en opmerkingen getuigen van onbegrip en onvoldoende kennis. 
En het gaat, voor alle duidelijkheid, daarbij niet alleen om men
sen die van elders zijn gekomen en nu wel even zullen zeggen 
hoe het moet. Nee , het gaat ook om geboren Fries- , Drents- , 
Gronings-, Stellingwerfs- ofTwentstaligen, die vooruit en vooral 
hogerop willen en zich schijnbaar schamen voor de eigen achter
grond en afkomst, die net iets te veel last van Selbstha/3 hebben 
of in ieder geval tweetaligheid veeleer als een last ervaren en de 
voordelen van meertaligheid niet willen horen. Dat alles staat niet 
los van status en prestige van de betreffende meerderheidstaal. 
En dat is natuurlijk een punt. Hoe men het ook wendt of keert, 
status en prestige van het Nederlands zijn hoger dan die van welke 
streektaal ook. Met het Nederlands worden meer mensen bereikt 
en het sociaal aanzien is hoger. Die eigenschappen bevorderen 
niet bepaald het gebruik van een streektaal. Wie wil er immers een 
taaltje spreken dat vooral met ' boeren ' wordt geassocieerd? Zeker 
niet de mensen die geen weet hebben van de politieke en maat
schappelijke geschiedenis van de betreffende taal en taalgroep, de 
taalkundige eigenschappen en bijzonderheden, de literaire, cultu
rele of wetenschappelijke prestaties, of het breder internationaal 
perspectief waarin de taal wordt gehanteerd. Zoals de Rotterdam
mer zegt, professor Van Hout weet er alles van: ' Hun motte eerst 
maar eens fatsoenlijk Nederlands leren spreken, niet dan?' !! 

Kortom, het is goed dat in een tijd die in essentie de omkering van 
Babel zoals beschreven in Genesis laat zien, deze internationale 
streektaalconferentie wordt gehouden om na te gaan hoe moed en 
gang erin kunnen worden gehouden, wat gedaan moet worden om 
de streektalen toekomst te verschaffen en vooral , hoe betrokkenen 
elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. 

Ik ben, mede namens de organisatoren van deze tweede nationale 
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streektaalconferentie, heel blij dat u er bent. Hartelijk welkom, 
herzlich willkommen, wolkom. Graag wens ik sprekers, deelne
mers, aanwezige media, sponsor Bank Bercoop en organisator 
Stellingwarver Schrieversronte een leerzame en vruchtbare con
ferentie toe, voor sommigen in het hoge Noorden en voor mij In 

het Friese Zuiden. 
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