
 
     
 

 

 
Nederland 
 

 Na een lang onderzoek van de projecten voor een internationale hulptaal, kwam een 
groep Europese en Amerikaanse taalkundigen tot de conclusie dat de latijnse 

woordenschat die zich voortzet in alle westerse talen samen met de wetenschappelijke 
terminologie van griekse oorsprong het algemene uitdrukkingssmiddel is van de 
moderne technologie in de wereld. 

 
 Voor het actief gegruiken van dit zeer rijke vocabularium werd een uiterst 

eenvoudige grammatica ontwikkeld, die de uidrukking is van de menselijke taal, die 
altijd neigingen vertoond heeft tot vereenvoudiging. 

 
 Zo verscheen INTERLINGUA, aanvankelijk aangeboden in 2 basiswerken “Interlingua 
English Dictionary”, met 27 duizend internationale woorden, em ”Interlingua Grammar”. 

Interlingua, dat geheel bestaat uit natuurlijke woorden, is welluidend en ziet er 
aantrekkelijk uit. Elk woord, dat voorkomt in tenminste 3 van de 4 brontalen: engels, 

frans, italiaans, spaans/portugees, met het duits, het russisch en latijn als eventuele 
vervangers, is een interlingua-woord. 
 

  De mensheid is op weg naar en wereld zonder grenzen, zoals blijkt uit her bestaan 
van vele internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nafta, 

Mercosud, enz. De communicatie tussen de volken is echter nog problematisch met het 
bestaan van 2800 talen en 8000 dialecten. Heel dringend noordzakelijk is dan ook de 
aanvaarding van interlingua als een soort brugtaal in de internationale betrekkingen. 

 
 De 900 milljoen mensen die portugees, spaans, italiaans, frans, roemeens, enz 

spreken en de engelssprekenden begrijpen zonder voorafgaande studie van interlingua 
een technische tekst in interlingua. De taal is ook herkenbaar voor de sprekers van 
germaanse en slavische talen. Voor de volken van Azië en Afrika is itnerlingua in feite 

de sleutel die de deuren van de westerse talen en daarmee die van de weteneschap en 
de technologie voor hen opent. 

 
 De internationale verbreiding van interlingua wordt gecoördineerd door de UMI 
(Union Mundial pro Interlingua). 
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