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Geachte heer, mevrouw,

Wij willen graag uw aandacht vestigen op de maand maart. In deze maand wordt in het 
Nedersaksisch Taalgebied, globaal Noordoost-Nederland dezgn “meertmoand streektoalmoand” 
gehouden. Er vinden dan bijzondere activiteiten in het kader van het Nedersaksisch plaats, in 
toenemende mate ook door gemeentelijke en provinciale overheden. Wij nodigen u uit dit jaar ook 
mee te doen.

Het Nedersaksisch is de oorspronkelijke taal van de Hanze. Deze wordt vandaag de dag nog steeds 
gesproken in Noord-Duitsland boven de lijn Dortmund Kassei tot aan de Poolse grens en in 
Noordoost- Nederland.
In Duitsland zijn er naar schatting 5 miljoen, in Nederland 3 miljoen sprekers.
Het is hun moedertaal, de taal waarin zij hun emoties het beste kunnen uitdrukken. Het is een 
culturele schat met unieke zegswijzen en woordenschat. Het Nedersaksisch kent een opleving. Dat 
komt door een sterkere nadruk op regionale identiteit in een wereld die steeds anoniemer en groter 
wordt door globalisering en informatisering. Er is meer en meer belangstelling voor de eigen 
geschiedenis, taal en cultuur.

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

Wij vragen u als gemeentelijke overheid in het Nedersaksisch Taalgebied een bijdrage te leveren. Dat 
kan bijvoorbeeld door als gemeenteraad in de eigen streektaal te vergaderen (het woord te voeren bij 
een of meer agendapunten, stukken zijn in het Nederlands). Daarbij kan door diegenen die de 
streektaal niet actief beheersen het woord gevoerd worden in het Nederlands. Ook kan er voor 
worden gekozen een culturele bijeenkomst of een schoolproject mogelijk te maken. Met een 
vergadering of activiteit geeft u als gemeente een belangrijk signaal af. Dat u de eigen taal op waarde 
schat en respecteert. Daarmee draagt u bij aan een mentaliteitsverandering waardoor de taal een 
betere positie krijgt. Dat helpt bij het doorgeven van de taal aan jongere generaties. Het 
Nedersaksisch is een taal om trots op te zijn.

Indien u nadere informatie wilt of advies dan kunt u het beste terecht bij de streektaalinstelling in uw 
gemeente/ provincie. Dat is in uw geval: Olaf Vos, Centrum Groninger Taal en Cultuur, 
050-5992060, info@cgtc.nl.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur SONT

iWtstaerrifsfen veurzitter Iré Baars pon^ r

SONT is een vrijwilligersorganisatie. Wilt u ons steunen om het Nedersaksisch levend te houden is uw gift 
welkom. Rek. Nr. NL55INGB0003854004. Een erkend ANBI instelling.


