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Over Taalautoriteiten 

 

In de meeste landen is er een autoriteit die allerlei zaken over de taal of talen van 

het betreffende land regelt. In sommige landen heeft die autoriteit de naam van 

academie. Zo is er de Académie Française, de Real Academia van Spanje en zijn er 

de vele academie in Latijns -Amerika.  Er is de Taalunie van België en Nederland, 

met Suriname als geassocieerd lid.  Zulke instituten zijn er in China, India, Israël, 

Zuid-Afrika (elf officiële talen nu!) en vele andere landen. De Afrikaanse Unie 

heeft zelfs een overkoepelend orgaan, dat de naam ACALAN draagt en werkt voor 

alle talen van Afrika. Zelfs Curaçao heeft in 2007 zijn talen apart geregeld en telt 

drie officiële talen: Papiaments, Nederlands en Engels. 

Landen hebben nationale symbolen zoals: vlag, wapen en volkslied.  Daarnaast 

kan een land een officiële taal hebben, of zelfs meerdere officiële talen. In de 
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officiële taal wordt de overheidsadministratie gevoerd, de wetten vastgelegd, 

vindt de rechtsspraak plaats en wordt meestal het onderwijs op school gegeven. 

De niet-officiële talen van een land worden wel beschermd, omdat taal een 

kostbaar cultuurgoed is. 

Elk land regelt alle zaken betreffende zijn eigen taal of talen. Dat loopt van de 

spelling van de taal of talen tot wat als fout of goed op school wordt aangegeven. 

De bedoelde taalautoriteit krijgt volgens de regelingen in een land allerlei 

bevoegdheden. Soms blijven meestal de ministers van onderwijs de 

eindverantwoordelijken. 

In Suriname treedt de minister van onderwijs als taalautoriteit op. Zo zijn de 

spellingen van het Sranan en het Sarnami door dat ministerie vastgesteld. Maar 

voor wat de geografische namen betreft: straatnamen, namen van pleinen, 

bruggen, kanalen en dergelijke, komt het ministerie van binnenlandse zaken ook 

in beeld. Nu zijn er plannen om een taalautoriteit in het leven te roepen, die 

belast zal worden met de regulering van de talen van Suriname. De naam zal zijn 

Taalraad van de Republiek Suriname. Alles wordt geregeld in een Taalwet. Het 

een en ander ligt in concept al klaar. 

Dit betekent niet, dat het volk van Suriname hiermee verder niets meer hoeft te 

doen op het gebied van de talen van Suriname. In tegendeel. De Sranan 

Akademiya, de Saamaka Akademiya, soortgelijke organisaties voor het Sarnami, 

het Surinaams-Javaans, de talen van de Inheemsen blijven actief op hun gebied. 

Zij zullen gevraagd en ongevraagd de Taalraad kunnen adviseren.  Volgens de 

Unesco moeten we zorgen voor het behoud van onze talen. Ze zijn een culturele 

rijkdom.  

…  

 
Van: Hein Eersel  

Verzonden: woensdag 3 februari 2016 02:26  

Aan: Jan Ramkisoen  

Onderwerp: taalautoriteiten 
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Beste Jan,  

 

Als bijlage stuur ik je een aantekening over taalautoriteiten. Ik kan natuurlijk heel 

uitgebreid over dat onderwerp schrijven, maar dit lijkt me genoeg voor je 

luisteraars. Verder wil ik niet in discussie treden over wat gewoon 

wetenschappelijk vaststaat. Inhoudelijk zou men wel kunnen praten over wat een 

taalauroriteit zou kunnen doen. Maar men moet dan wel eerst kijken naar wat die 

autoriteiten in de verschillende landen doen of hebben gedaan, en daarna praten 

over wat voor Suriname wenselijk zou kunnen zijn. Die discussie is in Suriname 

gevoerd en zal wel aan de gang blijven, denk ik. In Nederland is de discussie over 

bv de spelling altijd aan de gang, en laait ieder keer weer op, wanneer een nieuwe 

editie van Het Groene Boekje verschijnt.  

Over grammatica, uitspraak, betekenissen en derg. zijn de debatten niet minder. 

Dat alles hoort bij de taalcultuur van een land. Misschien is het nu niet meer 

nodig, dat ik in je programma kom.  

Laat me weten wat je van mijn aantekening over taalautoriteiten vindt. Je hebt 

mijn toestemming om die te gebruiken.  

Tan bun, 

Hein Eersel 

… 

Noot Redactie  

Op zijn honderdste verjaardag kondigde minister Marie Levens van Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur de oprichting van het Hein Eersel Instituut aan, dat zich 

zal richten op de professionele aanpak in het onderwijs van meertaligheid. Zijn 

gezondheid was toen al een tijdje niet zo goed meer. Twee dagen later, op 11 juni 

2022, overleed Hein Eersel.[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Hein_Eersel  
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