
Oera  . . .  ik  magge  trots wèèn. 
 

     
10 oktober 2018 a-k  mi’jzels maer uut-eneudigd umme anwezig te wèèn op 
een otemetotenfeesien op  ’t Previncieuus  in 
Zwolle. 
 

Bi’j  ’t  Lösdoen van  ’t Twente (h)Oes   in 
september sprakken  gedeputeerde Maij 
aover de erkenning, deur de Nederlandse 
staat,  van ’t Nedersaksisch as volwaerdige 
taal,  vallend onder deel 2 van  ’t Europees 
(h)Andvest  veur regionale  talen,  middels  ’t odertekenen van ’t  Convenant  
Nedersaksisch. 
 
Gedeputeerde Hester Maij neudigden de anwezigen toendertied uut umme die 
feestelijke  ondertekening  bi’j  te  kommen  wonen. 
Toen ik aer laterder vroege  . . oe an een uutneudiging te kommen ?. . wier mi’j 
dudelijk  emaakt  dat dät allenig  golden  veur personen  die ook  echt  iets  veur 
’t Nedersaksisch  betekenen.                 Dan vuul ie ’t zeker al wel ankommen . . . .  
  

Allo . . . ik bin een Zwollenaer . . . en stront-eigenwies ärtnekkig, as ze mi’j as  
onderdeurtien willen zien.  Dus met een um-ael van drie lank en twie kört  e-k 
toch een uutneudigink te pakken  ekrègen  en  mi’j  stienärd  op-e-göven   . . .  
wat denken  zi’j  now wel ? 
 

Dus  op 10 oktober gewoon nöör  ’t Previncie-uus   ekleppert  . .  is  èven kieken 
wat of ter van  emaakt  wörren.   ’t Is maer goed dät op de valrepe ook de 
kleinere locale örganisasies bint uut-eneudigd  . . .  now was  ter  in  ieder geval 
een mooi köppeltien volk.    ( ’t is altied sneu a-j veur een löge zaal staot te praoten  . .  net of  

’t geiniene interesseren.) 

 
Der wazzen best een ördig programma samen-esteld 
en in een gezellige twiespaak verbèterden 
theatermaker Lauren ten Den de veurelèzen zinnegies 
in ’t Twens.   
 
Dus als bij een gelegen-eid geen mensen komen 
opdaegen . .  kump ter dus gien Ond op of . . . en 
wanneer men durft te zeggen dat er nog geen kip  op 
afkomt  . .  kump  ter dus gien mense.   



  
Cabaretière Nathalie Baartman , die toch ook makkelijk 
de streektaal sprèk, vinnen ’t toch wel wat meer as allenig 
een taal . .  ’t ies eerder een lèvensgevuul.   
 

Een opmerkelijke zinne uut aer betoog . . .  
alles wa-j now uult (janken) . . oef ie strakkies niet te pissen.  
 

 
 
 
 
 
 
Melissa Meewisse, winnaer van ’t Drents lietiesfestival, 
lieten nog èven euren wöörumme  zi’j  ef  ewunnen. 
 
 

 

Hans Gerritsen, veurzitter SONT, (Streektaal Organisaties Nedersaksisch Taalgebied) 
vindt  ’t van belang dät veural de jongeren de streektalen meer gaon gebruken.  
De tied van ’t  verbieden is wel veurbi’j . De erkenning as taal maken dät ’t niet 
meer ”minderwaerdig ” is. 
 
En zo gonk de middag veurbi’j en kwamp de officiële ondertekening van ’t 
Convenant Nedersaksisch an de beurte. 
 

Minister van Binnenlandse zaken,  Kajsa Ollegren, was deur ziekte ver-inderd 
en vervangen deur secretaris-generaal Schurink. 
 
Gedeputeerden van de Provincies Friesland, 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland   
asook vertegen-woordigers van de gemeenten 
Ooststellingwerf en  Weststellingwerf,  ebben un 
andtekening ezet . . wöörnao de anwezigen 
konnen  gaon  naopraoten / börrelen  en wat an 
een knörrende  mage  doen.   
 

Met ’t èten en drinken wazzen elemaole niks mis 
met en ’t skèlen mi’j weer een keertien kaoken.      
 

Dät  informele . . prima - gezellig en goed.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As ofskeidkedeugien kon iederiene een ”goodiebag” (= mètnemtässien) met 
alderande  strèèktaalspullegies mèèkriegen. 
 
 
 
 
 
 
definitie van convenant: "een afspraak van de overheid met één of meer partijen gericht op 
het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen.   In een convenant worden schriftelijke  
afspraken  over het leveren  van  prestaties  vastgelegd."  
 
 
’t Convenant Nedersaksisch.  
 

Artikel 1  
De Minister erkent de regionale taal Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van 

de taalsystematiek binnen Nederland. 
 

Artikel 2  

1. Partijen spannen zich, voor zover dat in hun vermogen ligt, in en werken samen om de 

Nedersaksische taal in Nederland te behouden en het gebruik te bevorderen, zonder de 

totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving.  
 

Artikel 3  

1. Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.  
 

Artikel 4  

1. Elke partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van acht weken 

schriftelijk opzeggen.  

 
 
 

Nee . . der angen gien zak met geld an . . en ie kriegen niks zomaer ! 



Elke örganisatie zal zels de middelen mutten zuken umme idealen te 
verwezenlijken, maer bepaolde onderzuken bv. naor  ’t gebruuk, ’t oe, en ’t 
wöörumme, of onderwiesprojecten veur basisskoelen ed. kunnen meugelijk 
wel vanuut de Previncie of ’t Europees pärlement  wörren  ondersteund. 
 

En dät ter dan now (nog gien twie maond laterder) al weer gemienten bint die 
denken wel de streektaalnamen op de grenzen te kunnen zetten en döör dan al 
weer ondersteuning veur willen ebben > > > :  ärtikel twie is gevöörlijk genog, 
da-j  ärtikel drie niet mut vergèten  . . umme ärtikel vere in wärking te stellen.  
 

Ie  mutten gien ele  and  griepen  umdät men oe  een vingerrieking  doet ! 
 

 
’t  Is op de middag van de ondertekening  wel  vakerder ezecht . . .  
’t  Is mooi erkenning te ebben . . .  der bint niet echt winnaers . . . maer let wel: 
Wi’j oeven ons ook niet meer te skamen de taal te sprèken  . . .  nee . . . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   elk veugeltien zingt zoas ’t is ebekt.  
 

” Wi’j  maggen  der  best  een  bettien  trots op  wèèn! ” 
 
( ’t is now officieel toe-e-staon / erkend )  
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