Spreektaal
‘Drenthe wil spreektaal op Europese agenda’ zo luidde de krantenkoppen vorige week.

1 Spreekt u thuis Drents?
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We hebben de kinderen met ABN opgevoed. De ene spreekt nu alleen nog ABN, en
heel goed, maar kan het Drents heel goed verstaan. De andere kan heel goed ABN
maar beheerst ook de drentse taal behoorlijk.
Man, vrouw Drenthe en tegen kinderen zowel Nederlands als Drenthe. Ook tegen
vrienden en familie die het drents niet goed kunnen volgen wordt nederlands
gesproken
Meestal ABN, vermengd met Twents en hier en daar een woord Drents
Mijn vrouw komt uit een ander deel van het land, zij verstaat wel dialect, maar kan
en wil het niet spreken, niet omdat het een mindere taal is, maar omdat het nergens
naar klinkt als je het gaat nabouwen. Ikzelf ben geboren en getogen
Nieuwlandenaar en heb het dialect goed onder de knie. Ik spreek ook goed
Nederlands, want dat is ook belangrijk. Ik spreek dialect als het past en kan, anders
Nederlands. Ik draag het dialect wel een warm hart toe.
Partner komt niet uit drenthe en spreekt geen Drents
Van oudsher Drents meegekregen, het Nedersaksisch is een mooie taal, Het
Nederlands speken is noodzakelijk aangezien ik ook mensen spreek die het
Nedersaksisch niet of moeilijk begrijpen.
Zijn Groningers. maar Drents is ook Neder -Saksisch.
Ik ben geen Drent
Ik kom oorspronkelijk niet uit drenthe. Woon er pas 5 jaar.
Ik probeer het wel eens als ik in het westen ben. maar hier in Drenthe lukt het niet
want ik spreek als ex westerling het toch anders uit. Hoewel ik mij na ruim 30 jaar
toch wel een Drent voel,
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Ik spreek Drents met die mensen die het ook doen en natuurlijk beheersen. Thuis
spreken we ABN! Ik vind de Drentse taal een fijne taal spreek en schrijf hem graag,
mag nooit verloren gaan.
Ik spreek helemaal geen Drents.
Ik versta het goed, kan het met enige moeite ook spreken.
Ik vind dialect erg leuk om naar te luisteren maar het is ook een beetje 'uit de tijd'!
Kinderen wel met de vrienden
Met A.B.N. kom je veel verder. Er zijn de afgelopen decennia al zoveel bewoners uit
alle delen van het land naar hier gekomen dat van het echte drentse platte taaltje al
niet veel meer over is. Het leren spreken hiervan door niet originelen is kansloos.
Mijn partner is geen drent en komt uit het westen, voertaal is ABN
Nooit geen Drents geleerdt
Omdat Drenthe het toerisme als belangrijke economische activiteit heeft, is het
belangrijk dat vakantiegangers voelen dat ze eregens anders zijn (en niet thuis). Taal
helpt daarbij. Door mensen in het drents aan te spreken, wordt authenticiteit
toegevoegd aan de beleving. Drents (en al het dialect) moet blijven.
We komen niet uit Drenthe. Wel spreken we Twents
Wel het dialect van de provincie waar ik geboren ben.
Wij spreken een mengelmoes van drents en gronings
Zeeuw van geboorte woon hier 18 jaar verstaat het wel maar spreek geen drents
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2 Wat vindt u er van wanneer iemand Drents spreekt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Afhankelijk van plaats en omstzandigheden
Afschuwelijk
Alleen als het gepast is
Alleen doen tussen Drenten
Alleen ok als de gesprekspartner het begrijpt.
Als degene ook ABN kan.
Als het in eigen kring is vind ik het prima maar in het openbaar is het vaak niet te verstaan
Alsof je uuitgesloten wordt
Authentiek
Behoud cultuur
Boers, Laag niveau opleiding
Cultuur
Cultuur en opvoeding en weten wanneer wel of niet Drents te spreken op bepaalde momenten
Dat moet hij zelf weten. Als hij maar wel Nederlands kent.
Dom en onverstandig voor de toekomst van de kindereveen wordt het gezien als achterlijk
spraakgebrek
Drents hoort bij de provincie. ABN is Nederlands en moet ook gesproken worden.
Drents moet als cultureel erfgoed/taal bewaard blijven. Wel in combinatie met ook 'normaal'
Nederlands (kunnen) spreken.
Drents thuis maar in gezelschap Nederlands. je moet voor een ieder te begrijpen zijn.
Eigen taal is prima, maar zorg dat je ook goed Nederlands kunt
Geeft een goed gevoel
Geen probleem mee
Geen probleem mee zolang diegenen ook nederlands kan spreken
Gewoon (2x)
GEWOON
Gewoonte
Hangt vd gelegenheid af. ABN moet zeker niet verleerd worden
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Heb er geen problemen mee
Heb er niets mee, maar maakt me niet uit.
Het hoort ook bij ons
Het leuke is dat een drent zich aanpast wanneer hij of zij wel nederlands moet praten in
tegenstelling van een fries die doet dat niet
Het verbetert het taalgevoel als ze tweetalig zijn. Beter emoties uiten. Veel mooie streekmuziek
Iedereeen moet gewoon ABN kunnen spreken, spreekt men thhuis of onder vrienden drents dit
is prima.
Ik ben er trots op en volgens een europees manifest is nedersaksich waar het drents tot behoort
gewoon een reguliere taal die in elk overheids gebouw in de regio gebezigt kan worden.
Ik heb er geen mening over.
Ik heb er geen probleem mee.
Ik het vaak lomp klinken
Ik kan dat niet verstaan en dat vind ik jammer
Ik maak het niet mee dat mensen Drents met mij spreken.
Ik persoonlijk vind het vreselijk
Ik spreek zelf Drents en vind het dus gewoon.
Ik vind er niets van. Ze spreken overal wel met eigen tong. Als ik het niet versta vraag ik wel wat
iemand zegt. Dan herhalen ze het vaak in het Nederlands.
Ik vind het boers en totaal niet netjes. Geeft een achtergestelde indruk. Ik ben er totaal niet trots
op.
Ik vind het goed
Ik vind het grappig
Ik vind het jammer voor die persoon als die slechts Drenths zou spreken. De kansen om de
wereld breder te zien worden er mee verminderd
Ik vind het lastig omdat ik iemand soms moeilijk versta/begrijp
Ik vind het niet erg, ik spreek zelf niet plat Drents, maar heb wel een accent.
Ik vind het niks
Ik vind het prima als die persoon ook ABN kan spreken.
Ik vind het prima als iemand Drents wil praten, maar dan niet als personeel in een bedrijf. En ik
vind het een gebrek aan je opvoeding als iemand ALLEEN maar Drents kan en geen normaal
Nederlands kan spreken. Dan kom je toch wel erg "boers"over. Niet meer van deze tijd.
Ik vind het prima maar niet bijzonder
Ik vind het prima, van mij mag een ieder zijn eigen taal spreken als de mensen in de groep het
kunnen verstaan
Ik weet dat het dan de moedertaal is
Irritant en het komt dom over
Je moet je niet schamen voor je streektaal, maar het Nederlands goed beheersen en spreken is
noodzakelijk.
Klinkt soms asiociaal
Laat een ieder in zijn waarde
Ligt aan de situatie. Ouderen en huislijke sfeer. Op openbare plaatsen wordt ik graag in redelijk
nederlands aangesproken.
Ligt eraan info welke situatie
Ligt eraan met wie. Met niet Drentssprekenden is het onfatsoenlijk. Anders goed
Maakt niet . Versta het wel
Maar niet buiten de prive sfeer
Moet ieder voor zich weten
Neutraal
4





























Neutraal.
Niet bijzonder/gewoon
Niet mooi en intelligent
Normaal (4x)
Normaal als iemand Drents spreekt
Onbeschoft onderontwikkeld
Onder elkaar is het prima
Onderdeel cultuur
Oppassen dat er bij kinderen geen Nederlandse taal achterstand ontstaat
Oudere generatie prima
Over het algemeen toont het een laag niveau van de spreker aan.
Past bij bepaalde mensen.
Prima
Prima hoor
Prima moet iedereen zelf weten.
Prima, maar als je merkt dat iemand je niet verstaat dan moet je nedrlands praten
Soms gepast, soms ongepast.
Soms onverstaanbaar
Soms passend soms ook niet
Soms storend
Storend als het gebeurt in gezelschap van mensen die geen dialect spreken, anders geen
probleem.
Streektaal maar wat mij betreft nietwanneer er officiële zaken zijn
Suggestieve antwoorden. Als je ze al gebruik, gebruik dan zowel positieve als negatieve.
Voelt als thuis komen.
Voor mij hoeft het niet. Ik heb er niets mee
Vrij normaal als iemand hier geboren en getogen is
Wanneer je elkaar maar begrijpt, maakt mij niet uit welk dialect of taal

Toelichting












De overheid verwacht van buitenlanders die zich in ons land vestigen onze taal spreken. Als ze
thuis zijn. spreken ze vanzelfsprekend hun "moerstaal" Dat Drenten een eigen taal spreken,
prima, maar dat is een privé zaak. In gezelschap met mensen van elders is dat niet wenselijk.
Dialect mogen we wel koesteren en laat dit in toneelspel, cabaret of muziek terugkomen.
Drenten onderling is prachtig, anders dient Nederlands gesproken te worden om anderen niet uit
te sluiten
Echte Drentenaren mogen van mij Drents praten.
Helemaal niks mis mee, we moeten zuinig zijn op ons erfgoed.
Het Dreins is een taal net as het Nederlaans. Het hef niks mit achterlijkheid of zukswat van doen.
't Is moou dat baost het Huus van de Taol d'r weer wetenschoppelijke andacht is ceur het Dreins
daor het anstellen van mevrouw dr de Silva an de Stenden Hogeskoele, een Portugese die het
Dreins in heur pakket hef.
Het ligt eraan met wie en de situatie.
Ik heb er geen moeite mee om het verstaan tenzij ze binnnenmonds spreken. maar van mij mag
ieder praten zoals ze willen als het maar verstaanbaar is. Het ergste vind ik dat als je me een fries
praat en er komt een ander fries erbij dat ze direct overschakelen op fries en je daardoor je
gewoon voelt dat je niet telt.
Ik spreek geen Drents thuis. Wel met andere Drents sprekenden. Van huis meegekregen.
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Ik vind dat mensen zich goed moeten kunnen uiten. als iemand dat het beste kan in het drents
dan moet het tot de mogelijkheid behoren, ook bij officiële instanties, gemeente/ ziekenhuis e.d
Met mijn broers en zussen en andere familieleden van mijn generatie spreek ik Drents, omdat ik
daarmee opgegroeid en. Met mijn kinderen en anderen niet. Ik vind alle dialecten, dus niet
alleen het Drents, wat lomp klinken, evenals een sterk accent.
Onder elkaar prima, in het openbaar en naar derden ABN. Ik kom niet uit Drenthe. Heb bij een
gemeente gewerkt en had soms een vertaler nodig. Dat is echt niet meer van deze tijd.
Trots op mien Drentse toal!
Van oudsher Drents meegekregen, het Nedersaksisch is een mooie taal, Het Nederlands speken
is noodzakelijk aangezien ik ook mensen spreek die het Nedersaksisch niet of moeilijk begrijpen.
Wel lastig als je dan ABN wil gaan spreken op je werk. Het blijft vaak hoorbaar en is niet mooi.
Vooral in zinsbouw, woordkeus en verkeerd gebruik van het werkwoord zijn.
vb: dat zijn we nodig, of dat ben ik nodig. grrrrr
Zie hierboven. Het maakt onze streek authentiek en "anders" dan andere plekken. En "anders" is
fijn voor mensen die niet houden van steeds hetzelfde.
Zou jammer zijn als het dialect zou verdwijnen
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3 ‘Het is belangrijk voor Drenthe om onze streektaal, Drents,
te behouden’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Cultuurgoed.
Dat vind ik ook belangrijk, wat is Drenthe zonder zijn Drentse taal. In Friesland
behouden ze toch ook hun Friese taal dus kan dat hier ook, ik zie daar geen
probleem in, moet kunnen anno 2017.
Het zou jammer zijn als het Drents verdwijnt.
Is gewoon leuk.
Taal is identiteit, dinger koomt beter binnen in oen eigen taal, het eigent meer.
Marga Kool hef het ooit iens mooi op-eschreven: Zo aj aover oezulf deinkt, zo
deink ie aover oen taal.
Het is een soort keuze maar geen Drentse les op school geven. Het dialect kan
soms ook een struikelblok zijn bij sollicitaties.
Het is jammer dat deze taal of dialect te weinig aandacht krijgt .
Maar niet door Europese status.
Maar welk Drents dan, noord/oost/zuidwest of stads?
Er zijn veel Drenten, met name bij rtv drenthe, die het 'plat grunnings' als Drents
dialect adoreren.
Ik heb geen hechte band met streektaal, kan soms heel beperkend werken
wanneer mensen in andere delen van Nederland gaan vestigen
Ontwikkelingen in laat doen zich al eeuwen voor, wat dat betreft ben ik niet voor
het tegenhouden van ontwikkelingen maar ook niet voor het tegenhouden van
bepaalde tradities.
Voegt niets toe aan het leven.
Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen eerst fatsoenlijk Nederlands leren en
daarna is een tweede taal een optie.
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Het is dom en achterlijk. Alleen bruikbaar tussen ouderen onder elkaar in het
verzorgingshuis. Gelukkig sterft het gebruik uit.
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3.1 Kunt u kort toelichten waarom u het behoud van onze spreektaal
belangrijk vindt? (n=189)
Ik vind het belangrijk omdat (88%):










































2-talig spreken is toch goed voor ons geheugen
Alle dialecten moeten behouden blijven
Ander verdwijnt het.
Anders sterft de taal uit
Atukj
Authenticiteit behouden
Authentiek
Beetje onze moedertaal
Behoort tot onze regio cultuur en traditie
Behoud van cultureel erfgoed.
Behoud van de "eigen cultuur betekend.
Behoud van Drentse cultuur
Belangrijk voor de drentse cultuur
Bij de provincie hoort
Cultureel erfgoed
Cultuur (5x)
Cultuur en vertrouwd
Cultuur moet bewaard blijven
Cultuurhistorische waarde
Cultuut
Daar mogen we trots op zijn
Dat bij drenthe hoort
Dat is onze oorsprong laten we dat vooral niet vergeten. onze uitdrukkingsvaardigheid in onze
eigen taal is vele malen groter dan in het hoogharlemmer dijks.
Dat zit in de cultuur
De Drentse taal, de taal is waar ik mee ben opgegroeid. Dat moet je behouden
De taal het behoidt is van de Drentse cultuur
Deel van je identiteit
Dialecten uniek zijn voor de streek waar het gesproken word.
Dit bij onze eigen identiteit hoort. Het is wel van belang dat iemand die Drents spreekt zich ook
goed verstaanbaar kan maken in algemeen beschaafd nederlands. Accent prima, maar je mag je
met een taal/dialect niet isoleren.
Dit hoort bij het karakter van de regio
Dit hoort hier gewoon thuis wees trots eroo
Drents eigen is.
Drentse taal hoort bij Drenthe en moet daarom behouden blijven
Een kenmerk van ons
Een onderdeel van de Drentse cultuur is.
Een stukje cultuur.
Eigen cultuur behouden moet worden
Eigen identiteit behouden maar ook in ABN kunnen converseren
Eigen identiteit van de provincie behouden
Eigen Indentiteit
Eigen kultuur uiting moet je hoog houden maar daarnaast engels en nederland leren
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Eigenheid cultuur behoud
Elke streek moet zijn historie levend houden, weten waar je vandaan komt
Elke taal er toe doet om gesproken te worden.
Emoties beter over komen, muziek duidelijker aangeeft waar het om gaat en er soms beter
geluisterd wordt naar corrigerende opmerkingen als of het een van hun is en niet een
vreemdeling
Er anders weer een stuk historie verloren gaat
Het authentiek is en hoort bij de cultuur van deze streek. Authenticiteit (in het algemeen) lijkt te
verdwijnen en dat is erg jammer
Het behoud van oude culturen altijd belangrijk is.
Het belichaamdhet karakter en cultuur van deze streek,en bevat ook prachtige spreekwoorden
Het bij de cultuur van drenthe past. We spreken hier al van oudsher drents waarom dit opgeven.
Het bij de eigen cultuur hoort
Het bij Drenthe hoort
Het bij onze cultuur hoort. (2x)
Het bij onze streek hoort
Het cultuur is
Het de cultuur van onze herkomst eert
Het de Drent iets eigens geeft
Het de omgangs taal is.
Het de taal van onze voorouders is,geschiedenis moeten we bewaten
Het dialect anders zou verdwijnen
Het Drents en het Nederlands spreken is een groot goed. Het hoort bij Nederland
Het drentse eigene
Het duidt op identiteit
Het een deel is van onze geschiedenis
Het een deel is van waar je vandaan komt..
Het een lieve taal is volgens de mensen uit de grote stad
Het een onderdeel is van de Drentse cultuur en omdat het belangrijk is om een eigen identiteit
binnen de Nederlandse identiteit te hebben alles verengelst enorm
Het een soort cultureel erfgoed van de provincie is
Het een stuk cultuur is dat behouden moet worden. De taal wordt steeds meer overheerst door
Engels .
Het een stukje cultuur onderstreept.
Het een stukje eindentiteit van een gebied weergeeft
Het een stukje van onze geschiedenis en cultuur is
Het geeft je afkomst weer.
Het goed is voor de cultuur en het etrfgoed in Drenthe. De streektaal is een stukje erfgoed wat
wij moeten koesteren.
Het hoor bij mijn indentiteit
Het hoord bij de provincie. Ik vind wel dat men ook behoorlijk Nederlands moet kunnen.
Het hoort bij de streek waar je woont tweetalige opvoeding is belangrijk.
Het hoort bij de cultuur
Het hoort bij de cultuur van drenthe
Het hoort bij de identiteit van drenhe
Het hoort bij Drenthe en de Drenthen
Het hoort bij ons
Het hoort bij onze cultuur.
Het hoort tot een stukje cultuur en het past bij drente
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Het is cultuurgeschiedenis, als we de taal niet beschermen/behouden, dan gaat het verloren en
verliezen we een stukje van onze eigen historie
Het is de taal van de streek waar je woont
Het is een belangrijk onderdeel van onze cultuur
Het is een prachtig mooie erfenis.
Het is een stuk van onze geschiedenis!
Het is een stukje cultuur van onze regio
Het is een stukje cultuur.
Het is mijn moedertaal, dit geldt niet voor het Nederlands.
HET IS MIJN SPREEKTAAL
Het is moedertaal
Het is onze streektaal
Het is wel een stukje cultuur.
Het isiets dat bij onze inwoners (drenten) hoort.
Het maakt dat je je een echte Drent voelt
Het moet mee naar de volgende generatie
Het net een taal is as het algemien Nederlaans en het net zo goed een kultuurdrager is as een
aandere taal, benaom as dinger net onder de hoed zit. Underzuuk hef allange anetoond dat
tweital
Het niet alleen een taal is, maar ook een stuk cultuur representeert in bepaalde
uitdrukkingen/zegswijzen.
Het o
Het onderdeel is van de cultuur en identiteit
Het onderdeel is van Drentse cultuur/identiteit.
Het onderdeel is van onze drentse cultuur
Het onderdeel is van onze roots. Dit mag niet verloren gaan.
Het onze eigen identiteit geeft
Het past bij de traditie
Het schept een band
Het toch een stukje nostalgie is en we nu eenmaal in Drenthe wonen
Het tot ons cultuurgoed behoort
Het zijn onze wortels. Eigen identiteit
Hetbijonze provinciehoort
Hoort bij Drenthe
Hoort bij het omgaan met elkaar onderling en met buitenstaanders
Identiteit en cultuur
Iedere streek zijn dialect kent
Iedere streektaal is onderdeel van de identiteit van die streek. Als die behouden kan worden, is
dat mooi.
Iets van de Drentse cultuur is
Ik
Ik ben een DRENT
Ik een drent ben!!!!
Ik van origine geen geboren, maar wel getogen Drenthe ben. Het hoort bij daar waar ik vandaan
kom
In Drenthe Drents een voertaal moet blijven.
Is onze drenthse cultuur moet behouden blijven ,zelf nooit geleerd terwijl mijn vader het soms
wel spreekt ,kwam van een boerderij.
Is taalcultuur.
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Je dichter bij de mensen komt in de taal die men gewoon is te spreken
Je mag trots op Drenthe zijn
Je trots mag zijn op je afkomst en je provincie
Men voelt zich thuis met onze taal, het zelfde als fires maar niet zo overdreven.het hoort hier in
de regio van oost Nederland!zo als vroeger een zeer belangrijke
Na onze generatie is het Drents helemaal verdwenen ben ik bang voor. Wij praten bewust ook
drents tegen de kinderen
Om de cultuur van Drenthe te bewaren
Om toch een de streek taal in het leven tehouden .
Omdat het een stuk van onze cultuur en eigenheid is.
Omdat ik een Drent ben
Onderdeel cultuur
Onderdeel is van cultuur en historie
Onderdeel is van de locale cultuur.
Onderdeel van de tradities
Ons maakt wie we zijn. We mogen best trots zijn op ons erfgoed
Onze streektaal moet niet verloren gaan
OVER HONDERD JAAR OF MEER MOET MEN DEZE TAAL OOK NOG KUNNEN SPREKEN
Soort erfgoed
Spreektaal is een uiting van regionaliteit; Nederland is niet alleen maar Haarlem of het Gooi met
de rollende r. JE mag best trots zijn op je afkomst en dat ook laten horen. Wees bewust van je
regionale identiteit!
Streektaal behouden belangrijk
Streektaal grensoverschreidend is
Stukje cultuur
Taal communicatie is en sommige woorden in het Drents zijn niet te vervangen in het
Nederlands. Taal is een vorm van uiten en kenbaar maken wat je bedoeld, voelt of wilt.Dat is
belangrijk!.
Taal een belangrijkandere regionaal bindmiddel ia
Van historische waarde
Vanuit cultureel erfgoed
Vanwege de identiteit
Vasthouden cultuur
Versterkt het behoud van de Drentse cultuur
Voor mij deel identiteit
We ons erfgoed moeten onderhouden, het geeft geen pas om je niet in het Drents te mogen
uitdrukken terwijl dat toch bij ons past.
Wees er trots op dit is onze dna
Wij komen niet uit Drente maar vinden de taal mooi om te horen.
Zie mijn bovenstaande opmerkingen.

Weet niet (12%)
Toelichting
Ik vind het
belangrijk
omdat:



Als we het Drents willen behouden, moet het niet op school geleerd worden, er
zijn zoveel verschillende streekgebonden dialecten, dat het m.i. juist afbreuk zou
doen. Wel leuk om bijv op scholen wat specifieke oude drentse woorden te leren
in een gastles of project.
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Weet niet



Dat mag nooit verloren gaan, net als het Gronings en het Fries, is van de
bewoners, en daar blijf je gewoon van af.PUNT.
Vanwege uitdrukkingen en gezegden
Wij hoeven ons toch niet schamen voor onze moeders taal. Drents is mooi!!! Het
Nederlands wordt al meer en meer Engels. Zie en luister naar de reclame
boodschappen eigenlijk te gek voor woorden. Gewoon iets zeggen of vertellen in
het Nederlands kan al niet meer. Dan doe je niet meer mee!
Zie toelichting vraag 8
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4 ‘Op de basisschool moet er aandacht aan de spreektaal,
Drents, worden besteed’
(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=297)
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Aandacht niet om te promoten, maar vooral waarschuwend om er voorzichtig en
vooral terughoudend mee te zijn in omgang met anderen.
Doen we al in de vorm van voorlezen, mag best wat meer. Cultureel erfgoed is
belangrijk, eigen identiteit ook.
Er is niks mis mee met onze taal. Het is juist goed voor de kinderen..
Men mag best laten horen dat men hier woont en die goed kan spreken.
Ik vind ook dat er aandacht moet worden besteed aan het Drents op het voortgezet
onderwijs en dat het gebruik van de Drentse taal niet moet worden ontmoedigt /
verboden wordt door de scholen !!!!!.
Jong geleerd is oud gedaan
Kiender vertrouwd maken mit het Dreins is meer dan iens per jaor komen
veurlezen. Gelokkig bint d'r al weer wat meer lespaketten veur de skoelkiender.
Streektaal, Provincie taal hoe je het ook wilt noemen is al sinds mensen heugenis
een deel van onze samenleving. Dat hoort erbij en mag wat mij betreft voor altijd zo
blijven, geen bezwaar tegen. Iedereen vooral in zijn waarde laten erg belangrijk.
Maar eens per jaar is genpeg. Geen projecten van weken en toetsen over of in de
Drentse taal.
Al wa shet alleen al om het verschil te laten weten tussen streektaal en nederlands.
Leerlingen dienen overigens goed nederlands te leren om een vanzelfsprekende
achterstand te vermijden
Als je kinderen niets leert, gaat dat verloren, wanneer de kids iets leert trouwens
ook, luisteren is nooit hun sterkste punt geweest, wordt het ook niet. En daar
moeten wij verder mee??? Hou mijn hart vast.Opvoeden schijnt toch een kunst te
zijn, maar de meeste ouders zijn te druk met geld verdienen, en de rest moet een
ander maar doen.
Een oom van mij, die hoofdonderwijzer was in de achterhoek, organiseerde
toneelstukjes in het dialect met zijn schoolkinderen.

14











Neutraal











Mee
oneens







Ik mis in Drenthe wel een bepaalde trostheid. Wat friezen en twenten en
achterhoekers toch meer hebben. in die zin zou de aandacht voor spreektaal juist
kunnen bijdragen aan meer verbondenheid aan je streek.
Maar wel als onderdeel van bijvoorbeeld cultuur in Drenthe (geschiedenis,
maatschappijleer?) en er dan een hoofdstuk aan besteden, toneelstukje opvoeren
oid. Niet als verplicht onderdeel om examen op te doen. Het is cultuurgoed, maar
veel leerlingen spreken helemaal geen Drents en het zou ze niet verplicht moeten
worden om het te leren. Dat gebeurt thuis.
Mee ens maar wel zorgen dat de Nederlandse taal wel belangrijk is om te kennen
Nodig af en toe eens een vertegenwoordiger van de historisch vereniging uit om
over de Drentse cultuur te praten. (creatief en actief) Als voorbeeld uit mijn jeugd.
Mijn ouders hadden het vaak over vroeger. Dat vond ik destijds helemaal niets. Nu
zou ik het leuk vinden kinderen iets te vertellen over vroeger.
Om de streektaal levend te houden zou het prima zijn om alle kinderen hierin les te
geven. Vroeger spraken we alleen Nederlands op school omdat het moest en altijd
dialect in onze vrije tijd. Het Nederlands heeft doOR verschillende oorzaken oa.
vond men het beschaafder, import, was beter voor je toekomst op de arbeidsmarkt
etc.
Wel moet de lesgever de taal ZEER goed kunnen overbrengen.
niet een juf of meester die het "er even bij doet".
Drents thuis leren en spreken, op school abn leren en spreken
Een streektaal kennen is goed. maar het nederlands goed onder de knie hebben is
belangrijk in je dagelijks werk en carrière.
Het gaat z'n eigen koers. taal is een levend mechanisme. oner dertig jaar speken we
in heel veel landen Engels.
Het is moeilijk om te leren als je het niet van huis uit meegekregen hebt. Het is ook
zeer streekgebonden. In Hoogeveen praten ze anders dan in Emmen of Coevorden.
Het is daarom moeilijk te leren.
Laat ze wel aandacht aan Drentsche liedjes en uitspraken geven. Maar maak het
gelijk breder. Er zijn zoveel leuke dialecten . Kijk wat holistischer naar cultuur en
taal!!!!! Kijk ook naar mythen en sagen!!!
Ligt er heel erg aan waar je woont. In het dorp rondom Hoogeveen waar ik
opgroeide, praatten de kinderen vooral dialect en daardoor waren ze erg slecht in
Nederlands. Hier in Hoogeveen wordt geen dialect meer gesproken en krijgen
kinderen nauwelijks mee dat je in Drenthe woont en dat er een taal is die Drents
heet. Daar zou ik er wel graag meer aandacht voor hebben.
Niet alleen aan het drents, maar ook die kinderen die alleen maar drents kuynnen
communiceren ook leren om zich in het nederlands te uiten.
Ouders die de streektaal belangrijk vinden kunnen thuis de streektaal gebruiken en
dat zo de kinderen leren.
Dat mogen ouders zelf thuis doen. Het ene Drents is het andere niet. Ik vind het
leren van goed Nederlands op school belangrijker.
Er is al leer- en prestatiedruk genoeg.
Gaat ten koste van de andere vakken.
Ik vind dat iedereen de Nederlandse taal goed moet kunnen spreken. Je weet niet
waar je toekomst ligt en je moet je in elke landstreek goed verstaanbaar kunnen
maken.
Met Drents kom je in Europa niet ver...
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Nederlands is de landstaal.Als het goed is kun je dan elke Nederlander
verstaan.Drents is je moederstaal.Zeer belangrijk!!!!
Op de basisschool moet er voldoende aandacht aan het spreken van Nederlands
worden gegeven. Buiten Drenthe kan je weinig of niets met Drenths. Voor de
algemene ontwikkeling en het volgen van voortgezet onderwijs en een goede
opleiding is Drenths geen primaire vereiste. Nederlands wel.
Thuis is prima, maar niet op school. Daar moet voor elke leerling verstaanbaar taal
gesproken worden. als men in het rest van het land niet verstaanbaar kan maken is
het slecht gesteld met de toekomst van het kind.
Zie vorige vraag.
Aandacht voor Nederlands is heel goed, maar Drents leren de kinderen zo wel.
De basisscholen verzuipen nu al in alle eisen die gesteld zijn aan rekenen, taal etc.
Dan is creatief bezig zijn misschien belangrijker. Of met de natuur. En mijn kinderen
en ik zitten helemaal niet te wachten op Drentse les. Je gaat verhuizen en dan moet
je Brabants leren of Limburgs. IT lijkt mij veel belangrijker.
De meeste kinderen leren dit thuis wel. Dat ze de Nederlandse taal goed leren met
eventueel een andere vreemde taal leren is meer een taak van een school. De
wereld is nu eenmaal groter dan Drenthe.
Drents moet niet verplicht worden op school, dit moet spontaan blijven voor de
mensen die het willen blijven spreken.
Er zijn mensen die hebben al moeite met Nederlands en buiten Drenthe kun je er
niks mee. Dan vind ik Engels veel belangrijker.
Hiermee verwerf je geen werkplek in de toekomst
Je kunt op de basis school beter aandacht besteden aan de wereldtalen.
Laten scholen zich maar bezighouden met taal,reken etc daar hebben ze het al druk
genoeg mee.
Meer Duits geen Drents, In Elim spreken de kinderen allemaal goed Nederlands
tegen vreemden ,hun ouders leren het nooit
Thuis is leuk, maar op school krijg je bagage die voor de rest van je leven een goede
basis moet zijn. Drents is niet nuttig in een andere provincie. Is te beperkt.
Doe dan een vak mbt historie, flora en fauna van Drenthe. Een stuk bewustwording
waar we zijn is belangrijker. Omgevingsbesef komt je overal van pas, waar je ook
terecht komt.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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