
 

 

 

 

 

 

Werkbezoek DINGtiid Galicië (22-25 januari 2020) 
 
Een delegatie van het bestuur en de volledige staf van DINGtiid hebben van 22 
tot en met 25 januari 2020 een werkbezoek gebracht aan Galicië, in het 
noordwesten van Spanje. Doel van het werkbezoek was om meer te leren over 
hoe in Galicië de kennisinfrastructuur (KYS, Friese afkorting) is ingericht. Hoe 
zijn de kennisinstituten onderling verbonden en hoe is de verbinding tussen 
kennis, maatschappij en onderwijs? 
 
Het werkbezoek is onderdeel van het onderzoekstraject naar de 
‘Kennisinfrastructuur Fries’ (KYS) dat DINGtiid uitvoert. Graag delen wij onze 
ervaringen van deze studiereis. DINGtiid organiseert in het kader van dit 
onderzoekstraject naar de KYS twee ‘DINGpetearen’ (november 2019 en maart 
2020). Eind 2020 presenteert DINGtiid de notitie hierover. 
 
Professor Durk Gorter, universitair specialist Baskisch aan de UPV/EHU in 
Donostia-San Sebastián, woonde ook een gedeelte van het werkbezoek bij en 
verzorgde een presentatie over de Baskische taalsituatie.  
 
 
Programma 
 
Een uitgebreid programma (met een omschrijving van alle instituten) is als 
aparte bijlage toegevoegd. DINGtiid ging op bezoek bij: 
 

• General Secretary of Language Policy 

• Ramón Piñeiro Center for Humanities Researches 

• Royal Galician Academy 

• Galician Broadcasting Corporation (CRTVG) 

• CEIP Raíña Fabiola  

• Regional Centre for innovation and teacher training CAFI 

• The Galician Language Institute 

• Galician Culture Council 



 

 

Galicische taal 
 
Galicië heeft ruim 2,7 miljoen inwoners, van wie zo’n 2 miljoen het Galicisch 
vaak gebruiken. 98% verstaat het Galicisch, 97% spreekt het en 83% kan het 
schrijven. Alle sprekers kunnen ook Spaans verstaan, en vaak ook het Portugees, 
de taal waaraan het Galicisch historisch is verbonden. Het Galicisch wordt ook 
niet als minderheidstaal gezien, mede door een traditie die tot ver in de 
Middeleeuwen teruggaat; bovendien spreekt de meerderheid (51,8%) van de 
inwoners meer Galicisch dan Spaans. Het Galicisch staat historisch sterker op 
het platteland. Het gebruik van het Galicisch in de politiek is heel normaal: in het 
parlement spreken alle politici die taal. Er zijn verschillende grote 
gemeenschappen in het buitenland, verspreid over de hele wereld; hierdoor zijn 
er zo’n 250 Galicische centra over de hele wereld en 35 universiteiten die 
Galicisch doceren. 
 
Galicië in vergelijking met Fryslân 
 
De taalsituatie in Galicië laat zich, ook wat de kennissector betreft, goed 
vergelijken met het Fries - ook al zijn er belangrijke verschillen. Zo ligt het aantal 
sprekers vijf keer zo hoog en is ook het budget voor de Galicische taal 
onvergelijkbaar groter dan het Friese. Bovendien is Galicië een autonome regio 
in het gedecentraliseerde Spanje, wat de regering voor het Galicisch veel meer 
bevoegdheid en sturing geeft dan dat de provinciale overheid in Fryslân heeft. 
De overeenkomsten zijn desalniettemin groot genoeg om van elkaar te kunnen 
leren. Bijvoorbeeld: 
 

• beide hebben te maken met een nationale staatstaal die in de tweetalige 
realiteit de boventoon voert; 

• beide zijn een taal die sterker staat op het platteland dan in de steden, 
maar wel overal formeel een plek hebben in het onderwijs; 

• beiden hebben een eeuwenoud taalverleden dat een gevoel van trots en 
zorgplicht met zich meebrengt;  

• beide hebben een breed netwerk van academische, maatschappelijke en 
onderwijspartners. 

 

Conclusies 

DINGtiid heeft in Galicië een aantal lessen geleerd, die relevant zijn voor de 

Kennisinfrastructuur van het Fries: 

1. Taalhouding van intrinsiek belang: de houding t.o.v. de Galicische taal is 
fundamenteel anders dan die t.o.v. het Fries: nooit lijkt de vraag gesteld te 
worden wat eigenlijk het nut is van het bevorderen van het Galicisch. De 
taalhouding berust op het idee dat taalbevordering een intrinsiek 



 

 

belangrijke zaak is, ook voor de politiek. Daarbij komt het gedeelde gevoel 
van belang ook voort uit trots op de taal en geschiedenis. Er is bovendien 
politiek en maatschappelijk vertrouwen in ‘return on investment’: de 
gemeenschap heeft op termijn financieel en cultureel profijt van de inzet 
van de taal. 

2. Faciliteren op afstand: Vanuit die intrinsieke motivatie faciliteert de 
overheid het taalveld dan ook breed en ruim, maar blijft op afstand: het 
vertrouwen in het veld, ook in het kennisnetwerk, is groot. 

3. Sterk netwerk: Er is een efficiënt en breed netwerk van academische, 
maatschappelijke en onderwijspartners. Sleutelorganisaties zijn op 
verschillende plekken in dat netwerk vertegenwoordigd. Dat bevordert 
onderlinge transparantie en verbinding en stimuleert een efficiënte 
werkwijze. In het hart van het netwerk zit de Galicische Cultuurraad.  

4. Sterke valorisatie: De Kennissector heeft veel oog voor de 
maatschappelijke relevantie in zijn werk; valorisatie van kennis pakt in 
Galicië dan ook sterk uit, de burger heeft er veel profijt van in het 
dagelijkse leven en ziet zijn taal rondom terug in het openbare leven. 

5. Goede regeneratie: De Galicische kennissector zet zwaar in op in- en 
doorstroom, ook via talrijke traineeships en zomerscholen. Zo wordt 
doorlopend een stroom van jong talent aangetrokken, die op deze wijze 
relatief snel en goed het veld van de Galicische taal wordt in geholpen en 
zo het veld regenereert. 
 
 

Tot slot 

Natuurlijk is de praktische werkelijkheid wel eens anders; ook in Galicië trekt de 

overheid de teugels soms aan, is er sprake van concurrentie tussen instituten en 

is de politieke constellatie van invloed op de ambities met de taal. Maar we 

kunnen ons wel laten inspireren door de manier waarop in Galicië het kennisveld 

is georganiseerd; als we oog houden voor het schaalverschil en de 

maatschappelijke en politieke realiteit, kunnen we er veel van leren. Want het 

werkt in Galicië wel: vanuit de taalhouding dat bevordering van het Galicisch 

intrinsiek belangrijk is, stelt de overheid op afstand en met vertrouwen in de 

sector zelf, het kennisveld in staat om politiek en maatschappij te voeren met 

kennis én om zichzelf te organiseren en te regenereren. Er zit dynamiek in het 

Galicische systeem, de Kennismotor draait daar soepel. 

 

 

 

 


