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Op haar bijeenkomst van 19/02/2011 heeft  het bestuur van de vereniging 'Eŭropo Demokratio Esperanto' haar 
standpunt vastgelegd over de wenselijke vorm van het project om op Europese scholen voor binnenvaartschippers 
een zinnenlijst in te voeren onder de naam  'riverspeak' (rivíerspraak).
 
'Riverspeak' is een jargon voor communicatie op Europese rivieren tussen schepen, op het schip zelf en tussen het 
schip en de wal.
Een  werkgroep  "Leonardo  da  Vinci"  voert  sinds  2009,  onder  zeggenschap  van  de  vereniging 
EDINNA, experimenten uit op basis van het Engels, waarbij Belgische, Franse en Poolse leerlingen van instituut 
KTA in Zwijndrecht, België, betrokken zijn (tel.: +3235709730, secretariaat@cenflumarin.be).
Teriwjl  totnutoe de voornaamste voertalen op de Rijn het Nederlands, het Duits en het Frans waren en op de 
Donau, voorzover bekend, het Russisch en het Roemeens, is het te verwachten dat aanvaarding van 'riverspeak' 
binnen enkele jaren de vernietiging van een waardevolle culturele traditie zal betekenen. De rivierscheepsberoepen 
zijn  een typisch voorbeeld van familietraditie met haar eigen cultuur en instituties. Invoering van een vreemde taal 
zoals het Engels zal gunstig zijn voor het in dienst nemen van niet-europese immigranten die die familiecultuur niet 
kennen en de meer grootschalige ondernemingen bevorderen die niet zozeer zijn gekenmerkt door familietraditie.

Als de scheepvaartorganisaties een gemeenschappelijk jargon willen invoeren, hoeven ze daarvoor niet het Engels 
te accepteren. Er hebben in de geschiedenis altijd spreektalen bestaan die typisch waren voor een bepaald beroep 
(sociolect), bij voorbeeld tussen mijnwerkers, zeevaarders en Duitse studenten (Bursensprache). Met het moderne 
inzicht in taalplanning is het mogelijk een beroepstaal te creëren op basis van zinnen, uitdrukkingen en woorden uit 
verschillende  belangrijke  riviervervoerslanden.  Het  succes  van  Esperanto,  waarvan  de  woordenschat  uit  zes 
belangrijke europese talen stamt, dat snel een levende taal is geworden en zich nog voortdurend ontwikkelt, kan 
hierbij als voorbeeld gelden.

Aandacht verdient ook de neiging van de Europese  centrale macht toe te geven aan de tendens om zich steeds 
meer alleen in het Engels uit te drukjen. Daardoor voelen de sprekers van 22 (23 min het Engels) officiële talen van 
de Europese Unie zich steeds meer bedreigd in hun talige identiteit en ervaren veel europeanen in de beroepssfeer 
het  terugdringen  van  hun  moedertaal.  Dat  verlaagt  het  respect  voor  de  maatregelen  uit  Brussel;  het 
experimenteren met een meertalig jargon zou een belangrijk signaal van verzet zijn tegen een eenvormige taal, 
eensoortige informatievoorziening en amusement, eenvormige cultuur en vóór een gevarieerde talenecologie in 
Europa.

Daarom wil 'Europa Demokratie Esperanto' (EDE)  

 de scholen, die bij EDINNA zijn aangesloten oproepen om van het bestuur te eisen, dat dit instructies geeft 
aan de werkgroep "Leonardo da Vinci" om haar 'riverspeak'-experiment zodanig te verbreden dat daarin 
ook de mogelijkheid van een veeltalig jargon wordt betrokken, dat de huidige praktijk van contacttalen op 
de Europese rivieren, van Roemenië tot Nederland, respecteert, en daartoe deskundigen in taalplanning in 
te huren.

 de nationale ministeries van onderwijs er op wijzen dat de Europese Unie het project PLATINA rijkelijk 
subsidieert, dat enerzijds belangrijke doelen nastreeft zoals modernisering van de vervoersondernemingen 
op de rivieren, bescherming van het milieu in het stroomgebied en het bieden van alternatieven voor het 
meer energiekostende vervoer over land en door de lucht, maar anderzijds tot een taalontwikkeling leidt, 
die onomkeerbaar de gevarieerde talenecologie in Europa vernietigt en radikaal ingaat tegen meerdere 
plechtige verklaringen van Europese instanties voor veeltaligheid in Europa.
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