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Samen werken aan het Nedersaksisch platform



Wie bint allemoal noabers

Dezelfde historie 

In het westen de Randstad

An disse kant van de Iessel

Met hetzelfde verhaal

En dezelfde taal

In het oosten de Pruus

Door steet mien huus.

Hendrik-Jan Bökkers 
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O nze Nedersaksische cultuur is een uniek erfgoed 

met gemeenschappelijke waarden in een 

prachtige regio, die reikt van Groningen tot de 

Achterhoek. En daar zijn we trots op! We vinden het 

belangrijk dat de Nedersaksische kernwaarden op 

een moderne manier worden vertaald en worden 

doorgegeven aan volgende generaties. Dit willen we 

realiseren door het Nedersaksische oergevoel te 

omarmen, met trots uit te dragen en een eigentijdse 

plek te geven binnen de samenleving. 

Want het Nedersaksisch 
leeft en verbindt!

Krek wak wol 
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Over het 
Nedersaksisch

H et Nedersaksisch is een taal die gesproken wordt 

in het noorden en oosten van het land in diverse 

varianten zoals het Gronings, Stellingwerfs, Urkers, 

Drents, Twents, Sallands, Veluws en Achterhoeks. 

Het is een unieke zelfstandige taal, 

erkend in het Europees Handvest voor 

Europa. Een taal die een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan de cultuur 

en de vorming van de Nedersaksische 

regio, waar het fijn wonen, werken en 

leven is. Het Nedersaksisch is dus meer 

dan alleen een taal, het is ook een cultuur 

met een rijke geschiedenis, waarvan de kernwaarden 

tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar zijn.

Een taal die een 
belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan 
de cultuur en de 
vorming van de 
Nedersaksische regio

Nait zoezen mor broezen 
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Nedersaksisch 
leeft en 
verbindt
H et Nedersaksisch leeft dankzij de geschiedenis, de rijke cultuur met haar tradities. 

Het leeft in de streektaalmuziek, prachtige historische gebouwen en landschappen, 

in de hanzesteden, de brinkdorpen, maar ook in de gebruiken en gewoontes van de 

bewoners. Het Nedersaksisch verbindt vanwege de mentaliteit van naoberschap en 

gewoon doen. Hier bouwt men voort op de rijke geschiedenis, kennis en ervaring. Niet 

door nostalgie of te blijven hangen in het oude, maar door de kwaliteiten van de 

Nedersaksische cultuur eigentijds van betekenis te maken.

De Nedersaksische 
cultuur denkt niet 
in grenzen, maar 
verbindt ons juist met 
elkaar en de culturen 
om ons heen.
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• te laten zien dat het leeft 

• te ervaren dat het verbindt 

• en te verkennen hoe we het Nedersaksisch naoberschap in de 21e eeuw kunnen benutten 

om samen in de regio de goede dingen te doen voor onze toekomst wat bijdraagt aan 

een krachtige Nedersaksische regio.

Laten we samen het Nedersaksische gevoel 
koesteren, omarmen en uitdragen door:

Naoberschap in 
de 21e eeuw!
D e afgelopen jaren zien we een opleving van het Nedersaksische gevoel. Dit 

wordt versterkt door het feit dat de wereld opeens stil staat vanwege de 

coronacrisis. Mensen zijn zich meer bewust van hun cultuur en tradities, hun 

afkomst en identiteit. De Nedersaksische cultuur creëert 

gezamenlijke trots, ongeacht waar we vandaan komen; 

trots op onze mentaliteit, op ons landschap, op het omkijken 

naar elkaar. Of je nu een Drent of Achterhoeker bent, de 

Nedersaksische cultuur verbindt ons over de grenzen van 

provincies en landen heen. En deze denkwijze gaat over 

identiteit, een soort ‘grenzeloosheid’, over een nieuwe 

houding, rol en gedrag, samen op zoek naar het ‘het weefsel van een Nieuwe 

Wij’. Het ‘weefsel’ wat heel goed het Nedersaksisch zou kunnen zijn.

Trots op onze 
mentaliteit, op ons 
landschap, op het 
omkijken naar elkaar.
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Nederland

Duitsland

Stellingwarfs

Grunnegs

Drents

Twents

Sallaans

Oost-Veluws

West-Veluws
Achterhooks

Onze Nedersaksische 
cultuur denkt niet in 
grenzen maar verbindt 
ons met elkaar en de 
culturen om ons heen.
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Platform 
Nedersaksisch 
W e willen vanuit dit platform aanjager, inspirator en verbinder zijn om samen met 

jou het Nedersaksische gevoel binnen diverse maatschappelijke sectoren te 

laten bloeien. Binnen economie, toerisme, kunst en cultuur, onderwijs, maatschappij 

en samenleving en openbaar bestuur. Zo dragen we met elkaar bij aan een duurzaam 

behoud van het Nedersaksisch erfgoed in onze Nedersaksische regio.

Boh foi toch 
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Zo dragen we 
met elkaar bij aan 

een duurzaam 
behoud van ons 

Nedersaksisch 
erfgoed.

We staan dan ook 
voor de volgende 
uitdagingen:

We stimuleren dat bewoners, bedrijven 

en instanties hun trots over het 

Nedersaksisch uitdragen

We verkennen of het Nedersaksisch het 

weefsel zou kunnen zijn voor de nieuwe 

toekomst met betrekking tot gezamenlijke 

ambities in de regio

We leveren met elkaar een bijdrage aan het 

succes van Nedersaksische initiatieven
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Wij bieden jou 
een platform

Het creatief verbinden van Nedersaksisch 

aan uw initiatief, programma of project.

We bieden een platform, promotie en publiciteit en expertise door 

een plek te bieden op ons inspirerende Nedersaksische platform, 

zodat we samen de Nedersaksische cultuur uitdragen.

Expertise 

Nedersaksische 

taal en cultuur

Nedersaksisch 

binnen het 

onderwijs

Nedersaksisch 

binnen kunst 

en cultuur

Nedersaksisch 

binnen economie 

en toerisme

Nedersaksisch binnen 

openbaar bestuur, 

maatschappij en 

samenleving

Op deze manier hopen wij jou te inspireren en te stimuleren 
om de Nedersaksische identiteit uit te dragen vanuit jouw 

organisatie, initiatief of programma. 
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Help je mee?
Help je mee de trots op de Nedersaksische cultuur 
met ons uit te dragen in jouw sector? 

Neem dan contact op met 
info@nedersaksisch.com

Of bezoek onze website 
www.nedersaksisch.com

We bieden een platform voor een netwerk, promotie, publiciteit en expertise om 

samen de Nedersaksische cultuur uit te dragen. 

Platform Nedersaksisch is een gezamenlijk initiatief in opdracht van de provincies.
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Partners en 
ambassadeurs
Partners

Ambassadeurs

Centrum Groninger Taal en Cultuur  Groningen

Stichting Stellingwerver Schrieversronte Friesland

Huus van de Taol Drenthe

Overijsselacademie Overijssel

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Gelderland

Bert Beun bestuursvoorzitter Deltion College

Hendrik-Jan Bökkers musicus en streekcultuurliefhebber

Marc Janssen meester brouwer Grolsche Bierbrouwerij

Harry Tupan directeur Drents Museum

Olaf Vos, muzikant docent en streektaalmusicus

Ie motten ’t  
huusjen bie 
’t  schuurtjen 

laoten 

Dit platform is mogelijk gemaakt door:

Provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland
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