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26 juli - Esperantodag, dag van taalrechtvaardigheid 

Waarom de Esperantodag?  

Waarom is die nu belangrijk voor de wereld? 

 

 

 
 

 
Op 26 juli 1887 verscheen het eerste boek over de internationale taal Esperanto. 

Esperanto is bedoeld als neutrale taal tussen mensen met verschillende 

moedertalen, opdat iedereen alvast op taalgebied gelijkgerechtigd is. Deze taal is 

normaal ook niemands moedertaal, waardoor de communicatie onder hen ook 

rechtvaardiger verloopt en iedereen zich gelijkwaardiger kan voelen. 

 

Wij, Esperantosprekers, stellen voor de 26-ste juli wereldwijd te vieren als de dag 

van de Taalrechtvaardigheid en dus van rechtvaardige betrekkingen tussen culturen 

en volkeren. Inherent daaraan is dat elke spreker op taalvlak over dezelfde 

mogelijkheden beschikt om zich uit te drukken. Het is duidelijk: als de ene het recht 

heeft in de moedertaal te spreken, terwijl de andere gedwongen wordt andermans 

moedertaal te gebruiken, men nooit kan spreken van gelijkberechtiging. 
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De keuze of het bevoordelen van één of enkele talen, geeft het signaal dat de 

betrokken moedertaalsprekers belangrijker zijn of privileges genieten. Dit wordt 

soms een middel om mensen uit te sluiten van de politiek, opvoeding, toegang tot 

handel en vele andere aspecten van het maatschappelijke leven. Dat versterkt de 

sociaal-economische ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen.  

 

Er bestaan taalgebonden mensenrechten en mensenrechten met taalkundige 

aspecten. Vrije meningsuiting en het recht om de eigen taal te gebruiken zijn quasi 

onmogelijk te scheiden. 

 

Wereldwijde ervaring toont dat een stimulerende politiek van meertaligheid de 

kansen van burgers op veel vlakken kan verruimen. Een op gelijkwaardigheid 

gerichte wereld heeft een formule nodig (overigens aanbevolen door de UNESCO), 

die het gebruik van alle talen uitdrukkelijk erkent: de moedertaal, de lands - of 

streektaal en een internationale taal. 

 

a) Moedertaal: Iedereen wenst en dient zijn moedertaal in zoveel mogelijke situaties 

te kunnen gebruiken, zelfs als deze noch de streektaal, noch de internationale taal 

is. Kinderen op de basisschool hebben recht op onderwijs in de regionaal gebruikte 

thuistaal. 

 

b) Landstaal/streektaal: Een regionaal verbindende taal vergemakkelijkt de 

communicatie tussen verschillende taalgroepen – zoals bijvoorbeeld het Swahili in 

Oost-Afrikaanse landen, waar ook veel andere talen gesproken worden. 

 

c) Internationale taal: In dit tijdperk van gemakkelijke communicatie (globalisering), 

moeten alle mensen het recht hebben een neutrale internationale taal te gebruiken, 

die volkeren op hetzelfde niveau plaatst bij internationale communicatie en 

interculturele uitwisselingen. 

 

Regeringen moeten alle gebruikte talen erkennen en waar mogelijk het gebruik en 

het aanleren ervan vergemakkelijken. Er bestaan, afhankelijk van het land, vele 

varianten op meertalige formules. Terwijl het mogelijk en zelfs wenselijk is dat een 

staat zich ‘neutraal’ opstelt ten aanzien van etniciteit en religie, is dat niet mogelijk 

ten aanzien van talen. De mensen hebben wereldwijd, maar vaak ook binnen de 

landen zelf, een gemeenschappelijke taal nodig om een wederzijdse 

verstandhouding en een efficiënte communicatie te bevorderen, maar tegelijkertijd 

hebben ze het recht hun moedertaal te gebruiken. 
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De internationale taal Esperanto is een neutraal communicatiemiddel, waarvan het 

gebruik op internationaal vlak de taalgebonden mensenrechten verzekert tussen 

bevolkingsgroepen. 

 

- "Van alle kunsttalen ter wereld is Esperanto vandaag de meest gekende en 

gebruikte. Volgens mij zou het veel voordelen opleveren, als men deze taal ernstig 

gaat overwegen, ...Esperanto vergt minder leertijd dan eender welke 'natuurlijke' 

taal, want het is regelmatig en logisch, zonder uitzonderingen. En toch kan men in 

het Esperanto alles zeggen, wat men wil [...]" – volgens de wereldbekende 

taalkundige Dr. Tove Skutnabb-Kangas. 

 

Esperanto mildert bovendien de hegemonie van de huidige grootmachten. 

 

- « "De rechten van de sprekers van alle talen versterken is de doelstelling, waaraan 

Esperanto significant bijdraagt"» volgens een andere bekende taalkundige, Dr. 

Robert Phillipson. 

 

Het is tijd om te stoppen met de hedendaagse manier van denken. We moeten 

starten met het scheppen van gelijkwaardigheid tussen alle volkeren ter wereld. 

 

 

ESPERANTO 

is een middel om rechtvaardige communicatie te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Naar aanleiding van de Esperantodag, 26 juli 2022. 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

El esperanto en la nederlandan lingvon tradukis:  

Herman Dekeŭnink kaj Anne Tilmont  

 

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Tove-Skutnabb-Kangas-125-years-of-Esperanto.html
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Robert-Phillipson-Professor-emeritus-125-years-of-Esperanto.html
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Robert-Phillipson-Professor-emeritus-125-years-of-Esperanto.html
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Meertalige website voor het leren van de  

internationale taal Esperanto 

https://lernu.net/ 

 

 

 

 

Association Mondiale 

d'Espéranto 

www.uea.org 

 

  

 

Lingvaj Rajtoj 

Taalrechten 

www.linguistic-rights.org 

  

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html 

 

Esperanto Nederland 

https://www.facebook.com/esperanto.nederland/  

 

Welkom bij Esperanto Nederland 

https://esperanto-nederland.nl/  

 

Esperanto Nederland 

https://twitter.com/EsperantoNL  

 

Welkom bij de Vlaamse Esperantobond v.z.w.! 

https://www.esperanto.be/fel/nl/index.php   

 

Welkom op de Esperantokoepel! 

https://www.esperanto.be/index_nl.php  

https://lernu.net/
http://www.uea.org/
http://www.linguistic-rights.org/
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html
https://www.facebook.com/esperanto.nederland/
https://esperanto-nederland.nl/
https://twitter.com/EsperantoNL
https://www.esperanto.be/fel/nl/index.php
https://www.esperanto.be/index_nl.php

