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Inleiding
DOOR BERT DE WIT

Voor niet-Esperantisten is het soms moeilijk om een 
idee te krijgen van wat Esperanto is, waarom mensen de taal 
gebruiken en wat ze ermee doen. Is er een Esperanto-cultuur, 
wat voor boeken komen er in Esperanto uit? Wat doen ze op 
internationale congressen?

Daarom heeft Esperanto Nederland een aantal documenten 
verzameld die oorspronkelijk in het Esperanto zijn verschenen 
en nu vertaald zijn in het Nederlands. Het is een greep uit een 
enorme hoeveelheid artikelen en fragmenten uit boeken.

Wat vindt u zoal in deze collectie?
Allereerst een document van degene die met Esperanto is 

begonnen, Ludoviko Zamenhof, over hoe hij op het idee kwam 
om een neutrale internationale taal te ontwerpen. Dat staat in 
‘Brief aan de heer N. Borovko’ (1895).

William Auld gaat in twee artikelen in op de relatie tussen 
taal en cultuur. Deze artikelen zijn oorspronkelijk verschenen 
in ‘Lingvo kaj Kulturo’, uitgegeven door uitgeverij Stafeto, 
1974. Het eerste artikel is “Taal en cultuur” en het tweede “Een 
cultuur die insluit, niet uitsluit”.

Robert Phillipson gaat in op de relatie tussen taalpolitiek 
en mensenrechten in het artikel “Internationale talen en 
mensenrechten”. De positie van de Esperanto-beweging ten 
aanzien van taalpolitiek en mensenrechten komt duidelijk 
naar voren in “Manifest van Praag” (1996).

De Esperanto-beweging heeft te lijden gehad onder 
diverse dictatoriale regimes. Esperantisten zijn vervolgd onder 
het Nazi- en Stalin-bewind. Daar geeft het boek “La danĝera 
lingvo” van Ulrich Lins een goed beeld van. Dat boek is 
vertaald in het Engels en te veelomvattend voor deze collectie. 
Hier vindt u twee verhalen van Esperantisten, een van Albin 

Makovski uit Polen die in het concentratiekamp Stutthof heeft 
gezeten, “Interview met Albin Makovski” en een van Armand 
Su over zijn belevenissen tijdens de zogenaamde culturele 
revolutie in China, “Een leven met en voor Esperanto”.

Dan komen er enkele fragmenten uit oorspronkelijk in 
Esperanto geschreven boeken. Het eerste fragment komt uit 
het boek “Metropoliteno” uitgegeven in 1933 in Amsterdam, 
geschreven door Vladimir Varankin, die de Stalin-terreur in de 
jaren dertig niet heeft overleefd en een belangrijk Esperantist 
was. Het fragment gaat over de bouw van metro in Berlijn en 
Moskou. Terloops komt de Proleta Esperanto Korespondado 
aan de orde. Het tweede fragment is uit “Amo inter ruinoj” 
van Trevor Steele (2016, Flandra Esperanto Ligo) en gaat over 
liefde tussen een Australiër en een Estse Esperantiste. De 
ruïnes zijn die van het vroegere Sovjetrijk in het begin van de 
jaren negentig. Corruptie en maffiose praktijken passeren de 
revue en het onafhankelijkheidsstreven van vele ex-Sovjet-
republieken uit die tijd.

Waarom leren mensen Esperanto en hoe gebruiken ze 
het? Daarover is een aardig boekje verschenen van Jan Fethke 
(pseudoniem Jean Forge), getiteld “Mia verda breviero” (Mijn 
groene brevier, 1974), waaruit we de door hem gestileerde 
interviews hebben vertaald als “Bonte interviews”.

Tenslotte, om te laten zien dat niet alles serieus is in de 
Esperanto-literatuur, een scandaleus verhaaltje van Louis 
Beaucaire uit “El la vivo de Bervala sentaŭgulo” (Uit het leven 
van een Bervaalse nietsnut, 1974), getiteld: “Hoe je soms heel 
fijn kunt reizen zonder ster”.

Veel leesplezier tijdens uw ontdekkingsreis door  
Esperanto-land!
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Het begon met...
BRIEF AAN DE HEER N. BOROVKO

DOOR L.L. ZAMENHOF

1 Tegenwoordig in Polen

Uit: Lingvo Internacia, 1896, n° 6-7.
Ik ben geboren in Bjalistok, in het gouvernement Grodno in 

Rusland1. Dit stadje waar ik geboren ben en mijn kinderjaren 
doorbracht, was bepalend voor de richting van al mijn 
toekomstig streven.

In Bjalistok bestond de bevolking uit vier verschillende 
groepen: Russen, Polen, Duitsers en Joden. Elk van deze 
groepen sprak een eigen taal en stond niet vriendschappelijk 
tegenover de andere. In zo’n stad, meer dan waar ook, raakt 
een gevoelige natuur onder de indruk van het grote ongemak 
van taalverscheidenheid en raakt er bij iedere stap steeds meer 
van overtuigd dat de verscheidenheid aan talen de enige, of 
althans de voornaamste oorzaak is, die de mensen van elkaar 
verwijdert en hen verdeelt in vijandelijke partijen.

Ik werd opgevoed als idealist; men leerde mij dat alle 
mensen broeders zijn. Maar ondertussen deed, bij elke stap 
op straat of op een binnenplaats, alles mij voelen, dat er geen 
mensen bestaan: er bestaan alleen Russen, Polen, Duitsers, 
Joden, enz.

Dit alles kwelde voortdurend mijn kinderziel, al zullen 
velen wellicht lachen om deze “Weltschmerz” bij een kind. 
Daar het mij toescheen dat de ’grote mensen’ alles konden, 
zei ik steeds tegen mijzelf, dat, als ik eenmaal ‘groot’ zou zijn, 
ik dit kwaad zeker zou uitroeien.

Langzamerhand kwam ik natuurlijk tot de overtuiging, dat 
niet alles zo gemakkelijk gaat als het een kind toeschijnt. De 
een na de ander ontdeed ik mij van mijn kinderlijke fantasieën, 
maar de droom van één taal voor alle mensen kon ik niet 
opgeven.

Vaag voelde ik mij daardoor aangetrokken, hoewel ik 
natuurlijk geen vastomlijnde plannen had. Ik herinner mij niet 
wanneer, maar in ieder geval al vrij snel, kwam ik tot het besef 

dat de enige internationale taal slechts een neutrale taal kon 
zijn, één die aan geen enkel thans levend volk zou toebehoren.

Toen ik van de middelbare school in Bjalistok (het was 
toen nog een gymnasium) overging naar het tweede klassieke 
gymnasium in Warschau, raakte ik enige tijd bekoord van de 
oude talen en droomde ervan de hele wereld door te reizen en 
met vurige woorden de mensen ertoe te brengen één van die 
talen te doen herleven voor gemeenschappelijk gebruik.

Later – ik weet niet meer precies hoe – kwam ik tot de 
vaste overtuiging dat dit onmogelijk was en ik begon vagelijk 
te peinzen over een nieuwe, gemaakte taal. Ik ging dingen 
uitproberen, bedacht kunstige verbuigingen en vervoegingen, 
en dergelijke Maar de taal van de mensen, met haar – naar 
het mij voorkwam – eindeloze massa aan grammaticale 
vormen, met haar honderdduizenden woorden, waarmee de 

Ludoviko Zamenhof op 16-jarige leeftijd
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woordenboeken mij schrik aanjoegen, leek mij zo kunstmatig 
en gigantisch, dat ik meer dan eens tot mezelf zei: weg met je 
dromen! Deze taak gaat een mens te boven. Maar toch kwam 
ik steeds op mijn droom terug.

Duits en Frans leerde ik in mijn kinderjaren, toen ik nog 
niet kon vergelijken of gevolgtrekkingen maken. Maar toen ik 
in de vijfde klas van het gymnasium Engels ging leren, viel 
mij de eenvoud van haar grammatica op, vooral na de plotse 
overgang van de Griekse en Latijnse spraakkunst. Ik merkte 
toen dat een overvloed aan grammaticale vormen louter een 
historisch toeval is en niet beslist nodig voor een taal.

Door deze bevinding begon ik taal te onderzoeken en 
onnodige vormen af te schaffen. Ik merkte dat de grammatica 
hoe langer hoe meer slonk onder mijn handen en spoedig hield 
ik de kleinste spraakkunst over die, zonder aan taal afbreuk te 
doen, niet meer dan een paar bladzijden besloeg. Toen begon 
ik mij serieuzer aan de zaak te wijden. Maar de reusachtige 
woordenboeken lieten mij nog steeds niet met rust.

Op een keer, toen ik in de zesde of zevende klas van 
het gymnasium zat, viel mijn oog toevallig op het opschrift 
‘Schwejtsarkaja’ dat ik al vaak had gezien en het uithangbord 
‘Konditorskaja’. Dit -skaja trok mijn aandacht en toonde mij 
dat achtervoegsels van één woord andere woorden kunnen 
maken zonder dat men die apart hoeft te leren. Dit idee nam 
mij geheel in beslag en ik voelde plotseling grond onder 
mijn voeten. Er viel een lichtstraal op die ontzettend grote 
woordenboeken, die snel kleiner werden voor mijn ogen.

‘Het vraagstuk is opgelost’, zei ik toen bij mezelf. Ik greep 
het idee van achtervoegsels aan en begon hard te werken in 
die richting. Het was mij duidelijk van welke grote betekenis 
het voor een bewust gecreëerde taal zou zijn om deze 
mogelijkheid, die in natuurlijke talen slechts gedeeltelijk, 
willekeurig, onregelmatig en onvolledig voorkomt, consequent 
toe te passen.

Ik begon woorden te vergelijken, een bepaalde, constante 
betrekking tussen hen op te sporen en dagelijks schrapte 
ik weer een massa woorden uit het woordenboek door een 
achtervoegsel te gebruiken dat die relatie uitdrukte. Ik merkte 
toen dat een groot aantal zuivere stamwoorden (zoals ‘moeder’, 

‘smal’, ‘mes’) gemakkelijk konden worden omgezet tot 
afgeleide woorden en als aparte woorden uit het woordenboek 
konden verdwijnen. Het mechanisme van een taal lag nu voor 
het grijpen en ik begon regelmatig, toegewijd en hoopvol te 
werken. Korte tijd later had ik de hele grammatica geschreven 
en een klein woordenboek.

Op deze plek en op dit moment wil ik iets zeggen over het 
materiaal voor het woordenboek. Vroeger, toen ik alles wat 
overbodig was voor de grammatica opzocht en schrapte, wilde 
ik dat economische beginsel ook toepassen op de woorden 
van de taal, in de overtuiging, dat de vorm van een of ander 
woord er niet toe doet, als men het er maar over eens is dat 
het een bepaald idee uitdrukt. Ik bedacht zo maar woorden en 
probeerde die zo kort mogelijk te houden, zonder een onnodig 
groot aantal letters. Ik zei tot mezelf, dat ik in plaats van het 
begrip ‘interparoli’ (een gesprek voeren), dat bestaat uit elf 
letters, het begrip even goed zou kunnen uitdrukken door 
bijvoorbeeld het woordje ‘pa’ van slechts twee letters. Daarom 
schreef ik eenvoudig de wiskundige reeks van de kortste, maar 
gemakkelijk uit te spreken samenstellingen van letters op en 
gaf daaraan de betekenis van een bepaald woord (bijvoorbeeld 
a, ab, ac, da, ...ba, ca, da...e, eb, ...aba, aca, enz.). Maar deze 
gedachte verwierp ik onmiddellijk weer, want de proeven die 
ikzelf nam om deze woorden uit het hoofd te leren, toonden 
aan dat zulke bedachte woorden heel moeilijk te leren en nog 
moeilijker te onthouden zijn. Toen al was ik ervan overtuigd 
dat het materiaal voor het woordenboek grotendeels Romaans 
en Germaans moest zijn, slechts in zoverre gewijzigd als 
regelmaat en andere belangrijke voorwaarden van de taal 
vereisten. Toen ik zover was, merkte ik weldra dat de moderne 
talen reeds een aanzienlijke hoeveelheid internationale 
woorden telden, die alle volken kennen en een schat vormen 
voor een toekomstige internationale taal – en natuurlijk 
maakte ik van deze schat gebruik.

In 1878 was de taal zo goed als gereed, hoewel er een groot 
verschil is tussen de toenmalige ‘lingwe uniwersala’ en het 
huidige Esperanto. Ik sprak erover met mijn medescholieren; 
ik zat toen in de achtste klas van het gymnasium. De meesten 
van hen werden aangetrokken door het idee en door de 
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opvallende, buitengewone gemakkelijkheid van de taal 
en gingen haar leren. Op 5 december 1878 hebben wij met 
elkaar de taal ingewijd. Tijdens dit feest werden er toespraken 
gehouden in de nieuwe taal en geestdriftig zongen wij dit lied, 
dat begint met de volgende woorden:

‘Malamikete de las nacjes
Kadó, kadó, jam temp’ está
La tot’ homoze in familje
Konunigare so debá’

(in Esperanto:
Malamikeco de la nacioj
Falu, falu, jam estas tempo!
La tuta homaro en familion
Unuiĝi devas)

Op tafel lagen, behalve de grammatica en het woordenboek, 
een paar vertalingen in de nieuwe taal.

Zo eindigde de eerste periode van de taal. Ik was toen nog 
te jong om met mijn werk in de openbaarheid te treden en 
besloot nog vijf tot zes jaar te wachten en gedurende die tijd 
de taal zorgvuldig uit te proberen en er in de praktijk aan te 
schaven. Een half jaar na het feest van 5 december gingen wij 
van het gymnasium af en scheidden onze wegen zich.

De toekomstige ‘apostelen’ probeerden iets te zeggen 
over ‘een nieuwe taal’, maar toen ze bespot werden door 
volwassenen, verloochenden ze de taal al gauw en bleef ik 
als enige over. Daar ik vreesde alleen maar te worden bespot 
en nagewezen, besloot ik mijn werk voor iedereen geheim te 
houden.

Gedurende de vijfeneenhalf jaar aan de universiteit sprak 
ik nooit met iemand over mijn zaak. Dat was een heel moeilijke 
tijd voor mij. De heimelijkheid kwelde mij. Gedwongen om 
mijn gedachten en plannen zorgvuldig te verbergen, kwam 
ik bijna nergens, nam nergens aan deel en de mooiste tijd 
van mijn leven – de studententijd – ging voor mij op treurige 
wijze voorbij. Soms zocht ik verstrooiing in gezelschap, maar 
voelde mij daar een vreemdeling, slaakte een zucht en ging 

maar weer weg. Van tijd tot tijd luchtte ik mijn hart met een 
gedicht in de taal waaraan ik werkte. Een van mijn verzen (Mia 
Penso – Mijn Gedachte) publiceerde ik later in de eerste, door 
mij uitgegeven brochure. Maar de lezers, die niet wisten onder 
welke omstandigheden dit vers was geschreven, vonden het 
vreemd en onbegrijpelijk.

Zes jaar lang bleef ik aan de gang om de taal verder te 
volmaken en uit te proberen. Hoewel ik in 1878 meende dat 
de taal al helemaal klaar was, had ik er nog heel wat aan te 
doen. Ik vertaalde veel en schreef oorspronkelijke stukken in 
mijn taal en uitgebreide proefnemingen wezen uit dat, wat 
mij in theorie geheel af scheen, dat in de praktijk niet was. 
Veel moest ik omwerken, vervangen, verbeteren, en grondig 
hervormen. Terwijl in theorie en bij korte proeven ieder ding op 
zich mij heel goed scheen, kwamen in de praktijk woorden en 
vormen, beginselen en vereisten met elkaar in botsing.

Dingen als bijvoorbeeld het algemene voorzetsel ‘je’ , het 
rekbare woord ‘meti’, de neutrale, maar bepaalde uitgang ‘-aŭ’ 
zouden in theorie waarschijnlijk nooit in mij zijn opgekomen. 
Sommige vormen, die mij een vondst leken, bleken in de 
praktijk overbodige ballast; zo moest ik bijvoorbeeld een paar 
onnodige achtervoegsels schappen.

In 1878 dacht ik dat het voldoende was, als de taal een 
spraakkunst en een woordenschat had. De zwaarte en stijfheid 
van de taal schreef ik toe aan het feit dat ik haar nog niet 
volledig beheerste. De praktijk overtuigde mij er hoe langer 
hoe meer van dat een taal nog een ongrijpbaar ‘iets’ nodig 
heeft, een bindend element, dat leven geeft aan die taal en 
een bepaalde ‘geest’. Onbekendheid met de geest van de taal 
is er de oorzaak van dat sommige Esperantisten, die weinig 
Esperanto gelezen hebben, de taal foutloos schrijven, maar 
in een zware en onaangename stijl, terwijl meer ervaren 
Esperantisten, onverschillig tot welke natie ze behoren, een 
goede, altijd eendere stijl hanteren. Ongetwijfeld zal mettertijd 
de geest van de taal langzamerhand en ongemerkt heel wat 
veranderen; maar als de eerste Esperantisten – mensen uit 
verschillende landen – niet reeds een bepaalde fundamentele 
geest hadden bespeurd, zou iedereen zijns weegs zijn gegaan 
en zou de taal voor altijd of althans gedurende zeer lange tijd 
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een onelegante en levenloze verzameling woorden blijven.
Toen begon ik het woordelijk vertalen te mijden en 

probeerde rechtstreeks in de neutrale taal te denken. Daarna 
merkte ik dat de taal onder mijn handen niet langer een 
schaduwbeeld was van de taal waarmee ik me op dat ogenblik 
bezig hield, maar een eigen geest, een eigen leven, eigen en 
duidelijk zichtbare trekken kreeg en niet langer afhankelijk was 
van invloeden van buiten af. De woorden kwamen vloeiend, 
buigzaam, sierlijk en volkomen vrij, zoals in de moedertaal. 
Er was nog een omstandigheid die mij de publicatie van de 
taal geruime tijd deed uitstellen. Een probleem dat van groot 
belang is voor een neutrale taal, bleef lang onopgelost. Ik wist 
dat men zou zeggen: ‘Uw taal is mij alleen maar van nut, als 
heel de wereld haar accepteert; daarom kan ik haar niet eerder 
aanvaarden, dan wanneer de hele wereld dat doet’. Maar 
aangezien de ‘wereld’ niet denkbaar is zonder individuen, zou 
de neutrale taal geen toekomst kunnen hebben, tenzij men erin 

2 Zamenhof werkte als oogarts

zou slagen haar nuttig te maken voor ieder mens afzonderlijk, 
onafhankelijk van het feit of de taal geaccepteerd werd door 
de hele wereld of niet.

Over dit vraagstuk heb ik lang nagedacht. Tenslotte 
brachten de zogenaamde codes mij op een idee. Deze eisen 
niet dat iedereen hen van tevoren aanvaardt, maar verschaffen 
een geheel willekeurig geadresseerde de mogelijkheid 
alles, wat men heeft geschreven, te begrijpen, als men deze 
geadresseerde maar een sleutel bezorgt. Ook voor de taal 
zou ik zo’n ‘sleutel’ kunnen opstellen, die niet alleen het hele 
woordenboek zou bevatten, maar ook de gehele spraakkunst 
in de vorm van aparte, losstaande en alfabetisch gerangschikte 
onderdelen, die onverschillig welke geadresseerde uit welk 
land ook de mogelijkheid zou bieden het geschrevene dadelijk 
te begrijpen.

Ik verliet de universiteit en begon mijn dokterspraktijk2. Nu 
begon ik erover na te denken mijn werk naar buiten uit te dragen. 
Ik maakte het manuscript klaar voor mijn eerste brochure – 
Doktoro Esperanto: Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena 
lernolibro – en zocht een uitgever. Maar toen stuitte ik voor 
het eerst op de harde praktijk van het leven, de geldelijke 
kant, waarmee ik ook later vaak moest en nog steeds moet 
kampen. Twee jaar lang zocht ik tevergeefs een uitgever. Toen 
ik er al een gevonden had, maakte hij gedurende een half jaar 
voorbereidingen voor de uitgave, maar... weigerde tenslotte. 
Eindelijk, na veel pogingen, slaagde ik erin mijn brochure 
zelf uit te geven in juli 1887. Eraan voorafgaand was ik erg 
opgewonden. Ik voelde dat ik voor de Rubicon stond en dat ik, 
vanaf het moment dat de brochure zou verschijnen, niet meer 
terug kon.

Ik wist wat het lot zou zijn van de dokter die afhankelijk 
was van zijn publiek, indien dit publiek hem zou zien als een 
fantast, als een man die zich met ‘bijzaken’ bezig houdt. Ik 
voelde dat ik voor de toekomst al mijn rust op het spel zette, 
alsmede het bestaan van mij en mijn gezin. Maar ik kon geen 
afstand doen van het idee waarvan mijn lichaam en bloed 
doordrenkt waren en... ik trok de Rubicon over.

Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917)
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Esperanto:Taal en Cultuur
DOOR WILLIAM AULD3

3 William Auld:‘Kulturo kaj Internacia Lingvo‘, uitgeverij Fonto 1986; William Auld 1924-2006 was een bekend Esperantist en literator

4 Lucian Pye, Times Literary Supplement, 14 dec. 1973

5 Juri Lotman, Times Literary Supllement, 12 okt. 1973

Wat is cultuur?
‘Cultuur’ is een woord dat meer door emotie dan rede 

wordt gedragen. Er zijn ontelbare pogingen gedaan om het 
te definiëren. Lucian Pye4 beschouwt ‘cultuur als een van de 
woorden die de wet van de toenemende onnauwkeurigheid 
illustreren. Het is een concept dat groeit door op zichzelf voort 
te bouwen totdat het uiteindelijk zoveel omvat dat het in feite 
niets definieert’. Dat is de enige definitie van cultuur die voor 
mij voldoet. Net als enkele andere woorden zoals natie, drukt 

het woord cultuur een idee uit dat we gemeenschappelijk 
denken te hebben, maar dat ieder persoon afzonderlijk op 
zijn eigen manier begrijpt. Weinig mensen proberen de echte 
betekenis ervan voor zich te preciseren. Men zegt veelal ‘ik kan 
het niet definiëren, maar ik weet wat het is’ – een bewering die 
in alle contexten altijd verdacht is. Aan de andere kant is het 
feit dat vrijwel ieder mens in de wereld denkt bij een of andere 
cultuur te behoren, een pragmatisch bewijs dat het woord iets 
uitdrukt dat hetzij reëel bestaat of tenminste als ideaal wordt 
gewenst door de mens zoals die is.

Het is mogelijk dat het begrip ‘cultuur’ voortkomt uit de 
menselijke kuddegeest, uit de noodzaak om bij een groep 
te horen om zich niet psychisch geïsoleerd te voelen, uit het 
aangeboren instinct om samen te leven en samen te werken 
om zich in leven te houden, dat zich door de duizenden jaren 
heen ontwikkeld heeft van het gezin of de stam tot de natie 
of de staat. Dat komt eveneens tot uiting in het oprichten 
van clubs en organisaties, zelfs van kerken – in een woord, 
van groepen met gemeenschappelijke belangen – ook binnen 
grotere en bijgevolg minder intieme groepen. In dat geval, 
hoewel het verschijnsel reëel kan zijn, kunnen de indicaties 
enigszins willekeurig gekozen zijn door de afzonderlijke 
groepen op basis van wat zij als speciale eigenschappen van 
de groep beschouwen.

Een goede definitie van cultuur luidt als volgt:5 
De collectieve, niet aangeboren kennis die verzameld, 
bewaard en overgeleverd is door de diverse groepen van de 
mensenmaatschappij. Dat is zeker een goede definitie en er 
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zitten drie noodzakelijke elementen in:
• dat de culturen niet aangeboren of geërfd zijn (maar 

overgeleverd),
• dat het gaat om verschillende groepen (hoewel niet 

gepreciseerd, enz.),
• maar dat ze ook gebrekkig is in die zin dat ze niets zegt 

over bijvoorbeeld het feit dat dezelfde kennis parallel kan 
worden doorgegeven door toevallig ontstane verschillen. 
Want, hoewel er spades in de hele wereld bestaan, kan de 
vorm ervan – bijvoorbeeld de lengte van de steel – van plaats 
tot plaats op aarde variëren en dat veronderstelt een of 
andere bijzonderheid die meer oppervlakkig dan essentieel 
is. Een modern voorbeeld is de telefoon. Mijn stelling is dat 
in de huidige fase van onze maatschappelijke ontwikkeling 
de zogenaamde culturele verschillen grotendeels meer 
oppervlakkig dan essentieel zijn.

Geloof het of niet, een onderwijsbobo heeft eens tegen 
mij gezegd – hij meende het oprecht, 
ondanks het venijn – dat Esperanto geen 
cultuur kan hebben vanwege het feit 
dat de Esperantisten geen gezamenlijke 
etenstijden hebben, zoals bijvoorbeeld 
de Spanjaarden op dit uur en de Fransen 
op dat uur hun hoofdmaaltijd genieten. 
Het loont de moeite om die bewering 
even te onderzoeken, want je komt ze 
in diverse varianten tegen bij vele discussies rond Esperanto.

Nationale culturen?
Het is duidelijk dat onze niet-vriend met zijn ietwat naïeve 

voorbeeld daarop zinspeelde dat nationale groepen volgens 
de conventie hun eigen handelwijzen hebben, die van natie 
tot natie verschillen en hen als naties onderscheiden – en dat 
zulke handelwijzen culturen vormen.

Dat is inderdaad cultuur in de antropologische of 
archeologische zin, die op die wijze een etiket plakt op de 
sociale gebruiken van primitieve groepen mensen. Maar 
dat is niet cultuur in moderne zin; als wij vandaag zinspelen 

op bijvoorbeeld de West-Europese cultuur, dan willen we 
daarmee niet zeggen dat de mensen in West-Europa in 
kunstmatige huizen wonen, biefstuk met erwten eten en 
waren uitwisselen met behulp van speciaal gedrukt papier 
(geld). Het is waarschijnlijker dat wij denken aan een tot op 
zekere hoogte gemeenschappelijke traditie op verschillende 
geestelijke gebieden: van de kunst, literatuur, muziek, 
techniek (daarbij gaat het om het uitvinden van middelen die 
al lang wereldwijd bekend zijn geraakt en die zich zelfs niet 
meer beperken tot een bepaalde regio van de aarde), dus ook 
van de geschiedenis, misschien ook religie en filosofie. Men 
kan zeggen dat wij zinspelen op iets dat tamelijk complex 
is en tegelijkertijd tamelijk mistig. Zelfs wanneer men 
bijvoorbeeld over ‘de Coca Cola-cultuur’ spreekt, waarbij men 
de cultuur verbindt aan een typerend product van die cultuur, 
dan zinspeelt men in werkelijkheid op geestelijke waarden – of 
waarschijnlijk het gebrek daaraan – meer dan op de materiële 
aspecten van die cultuur.

Verborgen in de woorden van de 
onderwijsbobo zit ook de ideologische 
neiging om cultuur en natie op een 
lijn te stellen. Bijna vanzelfsprekend 
is die neiging meer wens dan reëel. Op 
het grofste niveau is de etenstijd niet 
altijd zo duidelijk verschillend in de 
nationale culturen. Wanneer eten de 

mensen hun hoofdmaaltijd in mijn land, Schotland? Zelfs in 
zo’n kleine natie kan een waarnemer tenminste drie mogelijke 
antwoorden op die vraag onderscheiden. In veel naties wordt 
de etenstijd meer bepaald door de klasse waartoe men behoort 
of de werktijden dan de nationale gewoontes.

Op een hoger niveau blijft de zaak echter net zo 
onnauwkeurig. Toegegeven, men kan met enig recht spreken 
van een Franse, of Japanse cultuur (ondanks het feit dat men 
binnen Frankrijk Provençaalse, Bretonse, en andere culturen 
kent), maar kan men echt spreken over een Britse cultuur? Of 
een Amerikaanse cultuur? Alleen als men met geweld cultuur 
en natie gelijkschakelt; want noch in Groot-Brittannië, noch 

Zelfs wanneer men bijvoorbeeld 
over ‘de Coca Cola-cultuur’ spreekt, 
dan zinspeelt men in werkelijkheid 

op geestelijke waarden – of het 
gebrek daaraan – meer dan op de 

materiële aspecten van die cultuur.
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in de VS (en dat zijn slechts twee voorbeelden uit vele) is een 
echte en duidelijk te onderscheiden afzonderlijke geestelijke 
traditie te vinden. In tegendeel, in beide naties zijn duidelijk 
de meest diverse groeperingen te zien die men cultureel 
zou mogen noemen. In Groot-Brittannië zijn ze hoofdzakelijk 
regionaal, in de VS zijn ze vooral op ras en bevolkingsgroep 
gebaseerd. Het komt mij voor dat een nationale cultuur alleen 
bestaat omdat grote nationalistische groeperingen wensen 
dat die bestaat en kunstmatig proberen die in te planten in 
de gemeenschappelijke geest door het uitvergroten van 
oppervlakkige bijzonderheden die de nationale eigenheid 
kunnen symboliseren.

Waaruit bestaat bijvoorbeeld de Schotse cultuur waarop 
men de laatste tijd om politieke redenen sloganachtig 
zinspeelt? Is het havermoutpap (porridge)? (maar hoeveel 
Schotten eten dat tegenwoordig?). Is het de kilt (maar hoeveel 
Schotten dragen die tegenwoordig?)? Uiteindelijk brengt zulk 
onderzoek ons onvermijdelijk naar de gedichten van Robert 
Burns.

Literatuur en taal als uiting van cultuur
Met uitzondering van de literatuur, zijn de kunsten vandaag 

de dag in de praktijk universeel. Toegegeven, composities en 
schilderijen bezitten soms stijleigenaardigheden of nuances 
die mogelijk afgeleid zijn, zo beweert men, van een herkenbare 
nationale of regionale traditie; maar ze 
kunnen toch worden gewaardeerd – of 
gespeeld – door mensen in de hele 
wereld. Veel literatuur is eveneens 
overal te lezen en wordt ook wereldwijd gelezen; maar juist 
de literatuur kan, en moet dat misschien – in sterke mate het 
geboorteteken dragen van de plaats van oorsprong dan de 
overige kunsten. En waarom dan wel? Omdat literatuur via 
woorden wordt doorgegeven, die oneindig veel preciezer zijn 
dan muzieknoten of penseelstreken en omdat ze overigens 
verbonden zijn met een ander verschijnsel, namelijk talen. 

6 Wij zeggen tegenwoordig; identiteit

7 George Steiner: After Babel, Oxford University Press, 1975

Daarom zijn de literaturen een belangrijk ingrediënt en 
steunpilaren van diverse culturen. Juist in de literatuur vindt 
de cultuurzoeker de duidelijkste getuigenis van de betreffende 
cultuur. Want de noties van cultuur en taal zijn uiteindelijk 
zeer dicht met elkaar verknoopt.

Het gaat natuurlijk niet altijd alleen maar over bepaalde 
nationale talen. Binnen een taalgebied hebben bepaalde 
groepen die zich cultureel apart voelen ten opzichte van de 
omringende maatschappij, de neiging om een eigen slang of 
jargon te creëren, dat tegelijkertijd moeilijk te begrijpen is 
door de rest van de maatschappij en die aan de betreffende 
groep een gevoel van intimiteit en ‘erbij horen’6 verschaft. 
Zoals Professor Steiner7 zei: ‘Sociale klassen en raciale getto’s 
praten meer tegen dan met elkaar.’ Om diezelfde reden heeft 
de staat Israel de Hebreeuwse taal nieuw leven ingeblazen 
en de Ierse staat probeerde het met het Gaelic. Dezelfde 
motieven liggen ten grondslag aan het afschaffen van het 
gebruik van de ex-koloniale talen in Afrika en het opleggen van 
een bepaalde inheemse taal die men als superieur beschouwt. 
Het belangrijkste symbool van een ideologische groepering is 
de manier waarop ze haar ideeën in taal uitdrukt (slang of 
jargon). Daarom blijkt Esperanto niet erg aanvaardbaar, zelfs in 
principe niet, voor veel regeringen: het neigt ertoe het gevoel 
van pure nationale eigenheid – op een gevaarlijke manier – te 
ondergraven.

Men moedigt het onderwijs in 
vreemde nationale talen aan, omdat 
men heel goed weet dat men door 
een vreemde taal zich onvermijdelijk 

vreemdeling voelt in het buitenland en zo nooit zijn 
nationaliteit zal vergeten. Men moedigt het onderwijs in 
Esperanto niet aan, onder andere omdat men heel goed weet 
dat men zich door Esperanto ervan bewust kan worden dat 
men niet alleen behoort bij een nationale groep, maar ook bij 
een groep mensen die oneindig veel groter is: het menselijk 

Sociale klassen en raciale getto’s 
praten meer tegen dan met elkaar.
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ras als geheel. En ook dat is een ideologisch bewustzijn; en 
ook dan gaat het over Esperanto, ideologie, taal en cultuur, die 
onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Cultuur: traditie en creatie
Cultuur is dus het gevoel van iets gemeenschappelijks van 

een groep, dat geworteld is in een reële of een met geweld 
gecreëerde traditie en die zich uit in spirituele en kunstzinnige 
voortbrengselen, waarbij de taal of iets taligs een belangrijke 
rol speelt. Omdat het niet aangeboren is, moet ieder individu 
het leren of creëren. Ja, creëren; inderdaad kan men beweren 
dat iedere generatie na elkaar de cultuur of culturen creëert 
waartoe ze zich gedreven of geroepen voelt.

Hoe kan men anders bijvoorbeeld de enorme verschillen 
verklaren tussen de bestaande Britse cultuur van 1974 en 
1914? Benader het probleem van welke kant dan ook en u 
komt tot de slotsom dat de cultuur op een of andere manier 
ooit fundamenteel veranderde in de tussenliggende zestig 
jaar. Hoe kan men de zogenaamde generatiekloof verklaren 
– die altijd bestaan heeft, maar die sinds enige tijd echt een 
universeel verschijnsel is geworden en mensen kwaad maakt? 
Een nieuwe generatie heeft altijd de neiging om tegen de 
waarden en de tradities, de normen van de vorige generatie te 
reageren- en dat brengt ook de neiging met zich mee om de 
culturele normen en bijgevolg de cultuur van de ouderen te 
verwerpen; dat is in de afgelopen twee decennia zelfs bewust 
en expliciet ‘culturele revolutie’ genoemd (en we kennen 
ook de politieke betekenis daarvan). Cultuur is in theorie het 
resultaat van opvoeding, hetzij door de ouders, hetzij door het 
schoolsysteem, hetzij door een regering; maar het resultaat 
kan net zo goed verwerping zijn als acceptatie. En degene die 
een serie culturele normen door een totaal andere, nieuwe 
serie vervangt, creëert, of helpt in feite een nieuwe cultuur 
te creëren, op voorwaarde dat de nieuwe serie normen op een 
of andere manier ‘collectief’ is. In het afgelopen decennium 
was het verschijnsel te zien dat jongeren zich internationaal 
onderling veel dichter bij elkaar voelden dan bij oudere 

8 Engels satyrisch schilder/kunstenaar uit de 18e eeuw

landgenoten. Dergelijke jongeren hebben eigen gewoontes, 
een eigen uiterlijk, een eigen houding, hebben eigen tradities 
opgezet en eigen volkshelden, waarbij ze vaak de cultuur 
van de oudergeneratie negeren of versmaden. Hoe kan men 
serieus beweren dat cultuur iets is dat gesanctioneerd is door 
de geschiedenis en de (welke?) tradities? Toch blijft het een 
geheel aan kennis en een gemeenschappelijke kennisbasis die 
een noodzakelijk ingrediënt is van iedere cultuur. We kunnen 
zelfs niet beweren dat een gemeenschappelijke taal beslist 
noodzakelijk is – jongeren communiceren meestal met behulp 
van diverse pidgintalen, terwijl hun gemeenschappelijke 
kennis verrassend veelomvattend is – dankzij onder 
andere de wereldwijde televisie en andere razendsnelle 
informatiekanalen die cultureel normerend werken. En doordat 
materiële producten universeel verkrijgbaar zijn geworden.

Taalbezit en cultuurbezit
Toch – zonder een taalgemeenschap is een cultuur 

gedoemd oppervlakkig, of zelfs primitief te blijven. De 
mate van taalbezit bepaalt de mate van ‘cultuurbezit’. Dat 
kunnen we goed zien binnen de nationale culturen: ondanks 
pompeuze beweringen en het trotse pochen op het grandioze 
karakter van de Engelse cultuur, die Shakespeare, Milton en 
Chaucer heeft voortgebracht, de schilders van de 18e eeuw, 
wetenschappers als Newton en filosofen als Locke en vele 
anderen – en het is natuurlijk zo dat die cultuur grandioos is 
– mogen we in de praktijk constateren, dat die cultuur meer 
toegankelijk is dan ‘bezit’ en meer latent dan actief. Want 
een uitgebreide kennis over een breed terrein van die cultuur 
bezit een relatief klein, en in veel opzichten elitair groepje 
van de Engelssprekende mensen. De gemiddelde Engelsman 
weet meer over de laatste televisieheld dan van de helden 
in de drama’s van Shakespeare; die kent de komische films 
met stripfiguren beter dan de satires van Hogarth8. Men 
kan natuurlijk ook beweren dat de cultuur ook televisie en 
cartoons en films omvat. Ja zeker, maar die verschijnselen 
zijn erg voorbijgaand; al vele malen is geconstateerd dat het 
publiek dergelijke zaken die ‘in’ zijn, snel vergeet. Bovendien 
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behoren met name de films met stripfiguren niet tot een 
bepaalde nationale cultuur alleen, maar worden die over de 
hele wereld bekeken en zijn over de hele wereld cultureel 
‘bezit’. Dergelijke cultuuruitingen, zo ze dat zijn, leveren nog 
een bewijs dat de culturele begrippen zich al lang niet meer 
strikt beperken tot een nationale cultuur of taalgrenzen.

Dat zelfs spreekwoorden, die veel geciteerde bronnen van 
volkse wijsheid, over het algemeen universeel zijn, kon Mark 
Zamenhof9 (vader) constateren en Ludoviko Zamenhof (zijn 
zoon) ons bewijzen.

Deze of gene cultuur bestaat – maar 
heel vaak zijn de meeste mensen van een 
groep zich nauwelijks bewust van die 
cultuur en kennen die bijna niet. Echte 
cultuurbezitters vormen in het algemeen 
een heel klein deel van de zogenaamde cultuurgroep.

Tot nu toe discussieerden we over ons thema vanuit 
de invalshoek: wat is cultuur en in welke mate is het een 
taalverschijnsel? Het is ook nuttig om het thema vanuit een 
andere invalshoek te benaderen en wel: kan een taal bestaan 
zonder cultuur?

Kan een taal bestaan zonder cultuur?
Ik wil direct beweren dat dit een vraag is die bijna 

niet te beantwoorden is met zuiver wetenschappelijke of 
pragmatische constateringen. Zo enorm groot – zelfs niet 
compleet in beeld gebracht – is het aantal talen – bestaande 
en bestaand hebbend – in de wereld, dat het wetenschappelijk 
onderzoek zich tot nu toe slechts met een fractie ervan heeft 
kunnen bezighouden. Er bestaan talen, die helemaal niet 
onbelangrijk zijn op basis van het aantal sprekers, die tot 
nu toe niet in geschreven vorm bestaan. Alleen wie de taal 
echt onder de knie heeft, mag constateringen doen over haar 
culturele inhoud of basis – hoewel dat vaak genegeerd wordt 
door professionele linguïsten die meer dan eens een oordeel 

9 Mark Zamenhof was de vader van L.L. Zamenhof. Hij gaf les in Frans en Duits en had vele spreekwoorden verzameld die Ludoviko later gebruikte voor 
een Esperanto-boek: Esperanta Proverbaro

uitspraken over talen die hen onbekend waren, nadat ze een 
oppervlakkige blik hadden geworpen in een leerboek voor 
beginners of die algemene constateringen menen te kunnen 
doen op basis van een, twee voorbeelden uit een woordenboek 
(een woordenboek is overigens een mooie valstrik voor de 
niet-inheemse gebruiker!). We mogen dus zeggen dat een 
deugdelijke verzameling van feiten voor het objectief wegen 
van taalculturen nog niet bestaat in een bruikbare vorm.

Toch lijkt het erop dat we de mogelijkheden mogen 
verkennen. Men kan zeggen, naar alle waarschijnlijkheid, dat 

elke taal de leefwijze van de groep of de 
groepen die haar gebruiken, weerspiegelt. 
Hoe ingewikkelder die leefwijze, des te 
ruimer de uitdrukkingsmogelijkheden 
van de betreffende taal zullen zijn. Als 

men bijvoorbeeld zegt dat men niet over atoomfysica kan 
praten in een bepaalde taal, dan betekent dat niet meer dan 
dat atoomfysica een onbekend onderwerp is voor de groep 
mensen wier taal het is. Aan de andere kant weet men dat 
de Eskimo-talen vele nuances kennen om te praten over ijs, 
beren en walrussen – nuances die helemaal niet nodig zijn in 
bijvoorbeeld Zuid-Europa, maar die beslist noodzakelijk zijn 
door de leefwijze van de Eskimo’s.

De complexiteit kan diverse vormen aannemen. Bovendien 
hangt het culturele karakter van een taal beslist niet alleen 
af van de complexiteit van de leefwijze van de groep die haar 
spreekt. Is cultuur ‘de collectieve niet-aangeboren kennis die 
is verzameld, bewaard en overgeleverd door de verschillende 
groepen van de menselijk samenleving’, of is ze ‘een 
groepsgevoel van gemeenschappelijkheid die gebaseerd is op 
een reële of met geweld gecreëerde traditie – of hoe men haar 
ook definieert – ze is duidelijk bezit van iedere groep mensen 
die een mensentaal voor groepsdoeleinden gebruikt. Een 
‘cultureel mens’ is volgens dezelfde redenering een mens die 
een of meer culturen goed kent, ‘bezit’. Een mens of een groep 
mensen zonder enige cultuur is nauwelijks voorstelbaar.

Een mens of een groep 
mensen zonder enige cultuur 

is nauwelijks voorstelbaar.
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Daaruit volgt, naar mijn mening, dat praten over ‘een taal 
zonder cultuur’ onzin is: als het een taal is, dan heeft ze een 
cultuur; als ze geen cultuur heeft, is het geen taal – en dat 
betekent gewoon dat geen enkele groep van mensen de taal 
gebruikt of ooit heeft gebruikt voor haar doeleinden. Zoiets zou 
bijvoorbeeld een taalproject als Interglossa of Novial kunnen 
zijn, die men zou kunnen gebruiken, maar nooit gebruikt 
heeft. Ze zijn latent; als morgen een groep mensen een van 
deze talen zou gaan gebruiken voor serieuze uitwisseling 
van ideeën en begrippen, dan zou die van dat ogenblik af een 
cultuur hebben, te weten de gemeenschappelijke cultuur van 
de leden van de groep die haar serieus gebruikt. Na enige tijd 
zullen er semantische onderlagen onder de woorden worden 
gevormd die zich opdringen door de gemeenschappelijke 
ervaringen van de gebruikers. En als men weldra mensen 
zou kunnen vinden die de nieuwe taal in alle contexten en 
voor alle facetten van hun leven zouden 
gaan gebruiken – voor sekscontacten 
bijvoorbeeld, of in het gezin, in hun beroep, 
voor hun religie, enz.; en als er schrijvers en 
dichters zouden zijn, die hun werken direct in 
de nieuwe taal zouden schrijven – nou, dan 
zou die nieuwe taal niet alleen een cultuur 
hebben, maar zelfs een eigen cultuur die tot 
op zekere hoogte uniek is. En na vier generaties zou ze niet 
alleen een traditie hebben, maar zelfs een geschiedenis.

Blind voor de feiten
Dit alles gebeurde natuurlijk al met Esperanto. Degene die 

beweert dat Esperanto geen taal is en geen cultuur heeft, is 
blind voor de feiten, hetzij omdat hij die niet kent of omdat 
hij niet wil erkennen dat een cultuur die niet nationaal of 
geografisch beperkt is, kan bestaan.

Zelfs welwillende mensen koesteren de vreemdste 
vooroordelen over Esperanto: het verbijsterde mij toen ik te 
weten kwam dat een jarenlange intieme vriend van mij, die 

10 Norda Prismo nro 3/1972, p133/4; Kalocsay is een bekend Esperantist die o.m. ‘Literatura Mondo’ redigeerde

11 Esperantujo = Esperanto-land (gefingeerd) 

zelfs Esperanto kan lezen, en heel goed mijn toewijding aan de 
taal kent, lange tijd veronderstelde dat ik mijn gedichten eerst 
in het Engels dichtte en vervolgens in het Esperanto vertaalde! 
Hij kon zich zelfs niet voorstellen dat gedichten maken, direct 
in de zogenaamde ‘tweede taal’, iets normaals zou zijn. 

En als hij dat al niet kon, hoe zal het dan bij minder goed 
geïnformeerde mensen zijn! Het verbijsterde mij ook te lezen 
dat Kalocsay10 de beroemdste en meest verdienstelijke 
steunpilaar van de Esperanto-literatuur, als zijn mening gaf 
dat ‘wat men als Esperanto-cultuur beschouwt,... voornamelijk 
het stokpaardje is van William Auld.’ Het denken van Kalocsay 
is in dit opzicht niet bijster helder gebleken. Hij zegt eerst, 
dat ‘de Esperanto-cultuur een of ander spiritueel bezit is, 
dat iedere Esperantist, meer of minder trots, als het zijne 
beschouwt.’ (tussen haakjes: waarom iedere Esperantist? – wij 

constateerden al dat niet iedere Engelsman 
de Engelse cultuur ‘bezit’, noch iedere 
Hongaar de Hongaarse cultuur). Later stelt 
Kalocsay cultuur echter gewoonweg gelijk 
aan literatuur: ‘het is moeilijk iets anders 
dan literatuur te vinden, want de literatuur 
kan veelsoortig zijn’. Ik vermoed dat de 
meerderheid van de mensen er zeker mee 
zou instemmen dat cultuur veel meer dan 

literatuur omvat. De houding van Kalocsay kan men verklaren 
uit zijn grote nationale gevoel. Hij zegt: ‘als er mensen zouden 
zijn, die zich burgers van Esperantujo11 voelen, zonder dat ze 
hun vaderland afzweren... Dan is dat... een beetje schizofreen.’

Dat is een werkelijk zeer subjectieve zienswijze. Er is in 
de wereld helemaal geen gebrek aan mensen die zich burgers 
van Esperantujo voelen, hun vaderland niet afzweren en niet 
schizofreen zijn. In dit opzicht fantaseert Kalocsay, waarbij hij 
generaliseert overeenkomstig zijn ideologische gevoelens. Ik 
zelf – misschien ben ik toch schizofreen! – constateer geen 
enkele tegenstelling daartussen dat men tegelijkertijd kan 

Als er mensen zouden zijn, 
die zich burgers van 

Esperantujo voelen, zonder 
dat ze hun vaderland 

afzweren... Dan is dat... 
een beetje schizofreen
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behoren tot een natie en de mensheid, en, zoals ik al zei, 
de meerderheid van de Esperantisten bewijst dat ook in de 
praktijk.

De Esperanto-cultuur
Ik heb al gezegd dat de cultuur zich spiegelt in de taal 

of de talen die haar uitdrukken. Noties kunnen óf universeel 
zijn, óf beperkt, óf uniek. Toen Baghy zijn werk de titel ‘Verdaj 
Donkiĥotoj’12 gaf, combineerde hij universele noties met een 
unieke notie. Iedere culturele mens in de wereld weet wie 
Don Quichot was en wat een Don Quichot is. Maar alleen een 
Esperantist weet wat een groene Don Quichot is, want nergens 
buiten Esperanto-kringen kan de kleur groen die nuance geven. 
In het Engels bijvoorbeeld, zou een ‘groene Don Quichot’ een 
pleonasme zijn, want in het Engels is iedere Don Quichot 
groen, dat wil zeggen naïef. Als in een Universala Kongreso 
de Esperanto waar Esperantisten gewoonlijk een naamkaartje 
dragen met hun naam en het land waar ze vandaan komen, men 
een jongeman ziet wiens land als Bervalo leest, dan begrijpt 
niemand anders in de wereld die grap behalve Esperantisten. 
Want de jongeman zinspeelde op de naam – en de zeden – van 
dat mythische land dat door Louis Beaucaire is gecreëerd in 
het boek “Kruko kaj Baniko en Bervalo”.13 Dat boek – hoewel 
relatief weinig lezers dat naar mijn ervaring hebben opgemerkt 
– getuigt overigens op een prachtige manier van het bestaan 

12 Groene Don Quichots

13 Te vertalen als Sam en Moos in Bervalen

14 Het voert te ver om alle titels te vertalen, maar: El la Verda Biblio = Uit de Groene Bijbel en Specimene = specimengewijs 

van een cultuur die oorspronkelijk des Esperanto’s is, want 
het merendeel van de grappen (het zijn schuine grappen – als 
u toevallig het werk niet kent) heeft titels die zinspelen op 
dingen die alleen voor Esperantisten begrijpelijk zijn of naar 
titels van boeken verwijzen (Mistero minora, Tra l’ silento) of 
naar tijdschriften (La Praktiko (kiu instruas kaj amuzas), Espero 
Katolika) of naar spreekwoorden (Kiu bone sidas, tiu lokon ne 
ŝanĝu) of naar citaten (Rapide kreskas la afero), of naar alleen 
voor Esperantisten begrijpelijke nuances (Fakdelegitinoj 
(atista bervalaĵo). Ook andere boeken zijn geheel gebaseerd 
op de cultuur van Esperantisten, zoals bijvoorbeeld “El la 
Verda Biblio”14 van Lejzerowicz en bij uitstek “Specimene” van 
Beaupierre.

Een volledige studie van de culturele aspecten van de 
Esperanto-taal is ooit eens welkom. Maar waarom zouden 
we in de huidige context nog meer optrommelen? Zoals ik 
in het begin opmerkte, bestaan er culturen, omdat mensen 
willen dat ze bestaan. Als de Esperantisten een cultuur willen 
hebben, dan hebben ze die; als een niet-Esperantist wil dat 
dat Esperanto geen cultuur heeft, dan weigeren wij dat te 
erkennen. Toch, als de Esperanto-cultuur mijn stokpaardje is, 
dan denk ik dat mijn ervaring leert dat er een enorme kudde 
van dat soort paardjes nodig zou zijn om al mijn mederuiters 
te kunnen dragen.
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Een cultuur die insluit,
NIET UITSLUIT

DOOR WILLIAM AULD15

15 William Auld:‘Kulturo kaj Internacia Lingvo‘, uitgeverij Fonto 1986; William Auld 1924-2006 was een bekend Esperantist en literator

Cultuur
Er wordt vaak over cultuur gesproken, alsof die term 

vanzelfsprekend is. Maar als men ze wil definiëren, raakt men 
in serieuze problemen. Een van de critici formuleerde het zo:

‘Cultuur is een van die woorden die een belichaming 
vormen van de wet van de toenemende onnauwkeurigheid. 
Het is een begrip dat groeit door gebruik, totdat het zo veel 
omvat, dat het in feite niets definieert.’

Hoewel deze mening hout snijdt, is ze weinig behulpzaam, 
omdat het begrip cultuur een realiteit is in de geest van de 
meeste mensen. Na vele jaren studie van het verschijnsel ben 
ik bereid om u mijn eigen definitie voor te stellen:

Cultuur is de som van de kenmerken die een groep mensen 
van de overige onderscheidt.

Cultuur – exclusieve kenmerken
Elke cultuur is volgens de definitie exclusief: ze heeft in 

zich een sterk gevoel van ‘wij’ in vergelijking met ‘hen’, dat 
wil zeggen alle niet-leden van de betreffende groep. En toch 
behoort iedere ontwikkelde, of zoals men zegt ’beschaafde’ 
persoon tegelijkertijd, al hoewel niet in gelijke mate, tot 
verscheidene ‘culturen’. Hoewel oppervlakkig denkende 
figuren meestal handelen alsof er alleen maar nationale 
culturen bestaan, is dat fout. Men kan nl. denken aan culturen 
die veel breder zijn dan nationale staten, bijvoorbeeld de 
christelijke of islamitische cultuur; en elke natie bestaat zelf 
uit veel aparte of vervlochten cultuurgroepen, bijvoorbeeld 
blanken naast zwarten, rooms-katholieken naast protestanten, 
of landbouwers naast werkers in de grootstedelijke industrie, 
enz. Waarschijnlijk bestaat er bij de meeste mensen een 

soort psychische behoefte om zich lid van een groep te 
voelen. Maar dat lidmaatschap kan verschillen naar gelang de 
omstandigheden. Iemand die in tijden van een internationale 
crisis sterk de nationale solidariteit voelt, kan ten tijde van een 
binnenlandse crisis zich zelfs een vijand voelen van sommige 
landgenoten naast wie hij schouder aan schouder heeft 
gestaan tijdens de internationale crisis.

Ja, maar geeft dat een cultureel verschil aan tussen de 
groepen? Natuurlijk weet ik dat niet helemaal zeker, maar 
het lijkt me dat dat vaak wel het geval is. Aan culturele 
verschillen kunnen veel factoren bijdragen, zoals daar 
bijvoorbeeld zijn: natie, klasse, religie, enz. Maar zeer zeker 
de belangrijkste onderscheidende factor tussen culturele 
groepen is de taalverscheidenheid. Zelfs dan wanneer die 
taalverscheidenheid op het eerste gezicht niet bestaat, gaat 
de betreffende groep met opzet een eigen taal gebruiken, 
die men wellicht jargon noemt, om intern een solidariteit te 
creëren en niet-leden van de groep van zich te vervreemden.

Taalverscheidenheid als belangrijk cultureel 
verschil

Meestal bestaat de taalverscheidenheid binnen groepen 
al. Men schenkt gewoon niet voldoende aandacht aan de grote 
diversiteit die zelfs binnen – in theorie – gemeenschappelijke 
talen bestaat. Op het terrein van de ‘Engelse’ taal bijvoorbeeld, 
zijn de verschillen tussen de taal in Engeland, de VS en 
Australië groter dan men over het algemeen beseft. Het gaat 
niet alleen om verschillen in uitspraak – hoewel die zeer 
belangrijk zijn – maar ook om lexicologische en semantische 
verschillen. Eenzelfde ding kan niet alleen in twee landen 
volslagen anders benoemd worden, maar belangrijker nog: 
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een woord of een zin die in Groot-Brittannië beleefdheid 
uitdrukt, kan in de VS mensen schofferen en omgekeerd. De 
VS hebben zelfs een eigen orthografie ingevoerd; dat deed 
men – naar eigen zeggen – om de idiote Engelse orthografie 
wat te rationaliseren. Het resultaat was minder rationeel en 
veel meer Amerikaans. Ik heb gehoord dat de situatie met 
betrekking tot de Spaanstalige landen vergelijkbaar is met die 
van de Engelstalige landen.

Dus, de theoretisch gelijke taal blijkt toch in verschillende 
delen van de wereld anders te zijn. Maar ook binnen een 
geografische of politieke groep van mensen die men ‘staat’ 
of ‘natie’ noemt, kan dezelfde taal verschillende vormen 
aannemen, hetzij wat betreft uitspraak, gebruikte woorden of 
grammatica. Landgenoten classificeren elkaar vaak op grond 
van het taalgebruik.

Daarmee wil ik niet de veronderstelling wekken dat 
cultuurverschillen op zich iets slechts zouden zijn. In 
tegendeel, de verscheidenheid aan 
culturen is als het ware een verbreding 
van individuele diversiteit en geeft 
kleur aan het leven. Wij houden 
allemaal van variatie. Vreemde culturen 
wekken onze nieuwsgierigheid en 
mensen die broederschap nastreven 
willen deze culturen leren kennen 
en begrijpen. Helaas blijven de kennis en het begrip te vaak 
uiterst oppervlakkig. Te vaak zien we op het eind alleen 
maar stereotypen. Te vaak zien we alleen maar dat waarop 
we geconditioneerd zijn: als men ons heeft gezegd of zelfs 
geleerd dat Schotten zuinig zijn, de Italianen impulsief, of 
de Japanners emotieloos (om maar een paar willekeurige 
voorbeelden te noemen), dan zijn we in het algemeen heel 
tevreden als we een of twee gierige Schotten, impulsieve 
Italianen of emotieloze Japanners tegenkomen – ongeacht of 
de verhouding van gierigheid, impulsiviteit en emotionaliteit 
niet veel varieert tussen de bewoners van de verschillende 
landen – want onze vooroordelen lijken gerechtvaardigd. 
Gelukkig bestaan er grote aantallen mensen die wijzer zijn en 

ook van goede wil. Maar de wens om zich onder te dompelen 
in een andere cultuur stuit op diverse hindernissen, voor 
alles de taalverscheidenheid. Als mensen niet op een dieper 
niveau kunnen communiceren, kunnen ze niet elkaars cultuur 
begrijpen. Dat geldt vaak ook al binnen een land zelf. Ik heb 
een stadgenoot gekend, met wie ik perfect kon communiceren 
in Esperanto, maar wiens stadsdialect met zijn implicaties van 
een andere cultuur tussen ons een grote barrière kon creëren 
– of ging het in dit geval om mijn universitaire dialect en de 
implicaties van een andere cultuur die dat opriep? In elk 
geval gaf ik er de voorkeur aan alleen in Esperanto met hem 
te converseren.

Gebrek aan wederzijds begrip
Gebrek aan wederzijds begrip tussen mensen kan 

verschrikkelijke tragedies tot gevolg hebben. Te gemakkelijk 
kunnen kwaadwillige mensen ons doen geloven dat een ander 
volk bestaat uit wezens die niet echt menselijk zijn, dat dat 

andere volk op een of andere manier 
cultureel minder is dan wij. Het spreekt 
een Barbaarse taal, die voor niemand te 
begrijpen is, de gebruiken van het volk 
zijn ruw, het verschilt in ieder geval 
fundamenteel van ons eigen, cultureel 
superieure volk.

Dat ondervond ook Zamenhof 
als Jood in een land met verschillende bevolkingsgroepen. 
Volkomen terecht constateerde hij dat één absolute 
voorwaarde om oorlogen en pogroms te voorkomen is, dat de 
mensen elkaar kunnen begrijpen door een gemeenschappelijke 
taal. Alleen een naïeveling zou kunnen veronderstellen 
dat dat de enige voorwaarde is. Ook met behulp van een 
gemeenschappelijke taal kan men ruzie maken. Maar de ruzie 
wordt dan tenminste begrepen en kan worden besproken 
vanuit een gemeenschappelijk uitgangspunt. Belangrijker 
nog, door middel van een gemeenschappelijke taal kan men 
door eigen ervaring het gemeenschappelijke in het menselijk 
karakter van de volkeren constateren.

Vreemde culturen wekken onze 
nieuwsgierigheid en mensen die 

broederschap nastreven willen deze 
culturen leren kennen en begrijpen. 

Helaas blijven de kennis en het 
begrip te vaak uiterst oppervlakkig.
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Culturele diversiteit bewaren
Culturele diversiteit is, uitgezonderd als ze wordt 

gemanipuleerd om mensen van elkaar te vervreemden, 
een plezierig en interessant verschijnsel. Wij moeten haar 
verdedigen tegen de aanslagen van de zogenaamde grote talen, 
wier vertegenwoordigers min of meer bewust streven naar een 
of andere vorm van taalhegemonie. Als we de actuele situatie 
in de meest verschillende delen van de wereld bezien, stellen 
we gemakkelijk vast dat, zoals de grootwinkelbedrijven de 
wijkwinkeltjes om zeep helpen, de grote talen meer of minder 
snel de kleine talen verdringen – en daarmee ook voor een 
groot deel de kleine culturen. In bijna alle delen van de wereld 
zijn er minderheidsgroepen, etnisch of niet, die zich moeten 
onderwerpen aan de taal en de cultuur van de machtiger 
buren, om economische en politieke redenen. Heel vaak raakt 
hun cultuur in verval en verwordt ze tot een betreurenswaardig 
soort van toeristische folklore, een valse cultuur, omdat ze niet 
voorkomt uit het leven van het volk maar uit de noodzaak om 
vreemde mensen te behagen. Er kan zelfs nog meer slechts 
uit voortkomen.

Diegenen die in Reykjavik het 62-e Universala 
Kongreso de Esperanto hebben bijgewoond, hebben daar 
een wonderbaarlijke ervaring opgedaan toen ze het drama 
‘Inuk’ zagen, dat de geestelijke vernietiging van de Eskimo’s 
verbeeldde door de komst van de Coca Cola-beschaving. Bij 
die voorstelling zag ik stoere mannen huilen – en terecht 
huilen. Maar o wee, het huilen komt te laat, als de vernietiging 
al is voltooid. Willen we werkelijk dat onze culturele 
bontheid voortdurend vermindert, tot er slechts een tiental 
imperialistische talen overblijft, die onderling strijd leveren 
met hun opgedrongen culturen?

Misschien zou die situatie te verdragen zijn als ze 
werkelijk de problemen van de intermenselijke communicatie 
zou oplossen en de taal- en cultuurbarrières zou opruimen. 
Zoiets dergelijks is echter niet te voorzien. Wie kent of kan 
zelfs oppervlakkig een tiental talen onder de knie krijgen? 

16 Unua Universala Kongreso de Esperanto in Boulogne sur Mer, Frankrijk, 1905. 

Wie wil een of andere taal die imperialistisch van buiten is 
opgedrongen, accepteren? Is wederzijds respect tussen 
volkeren een fantasiedroom?

Wij, Esperantisten, weten dat het noch een droom is, 
noch fantasie. Met de levende, maar neutrale, niet aan 
een natie gebonden, maar culturele, internationale taal 
Esperanto communiceren met elkaar mensen van de meest 
verschillende naties, rassen en culturen van de hele wereld. 
En ze respecteren elkaar. Zoals Zamenhof zei in zijn toespraak 
tot het eerste Universala Kongreso16:

‘... in onze bijeenkomst bestaan geen sterke en zwakke 
naties, bevoorrechte en minder bedeelde, niemand wordt 
vernederd, niemand schaamt zich; wij allen staan op een 
neutraal fundament, wij zijn volledig gelijkberechtigd;... wij, 
leden van de meest uitlopende volkeren, staan naast elkaar 
niet als vreemden, niet als concurrenten, maar als broeders, 
die elkaar niet hun taal opdringen, maar elkaar wel verstaan... 
van elkaar houden en elkaar de hand drukken, niet op een 
hypocriete manier, als een lid van de ene natie het lid van de 
andere natie een hand geeft, maar als mens tot mens.’

William Auld zoals een karikaturist hem tekende
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De voornaamste en in feite de enige betrouwbare, stevige 
brug tussen de mensen uit verschillende landen is Esperanto. 
In welke mate is Esperanto een brug tussen culturen of kan het 
dat zijn? Dat zult u zeker tijdens verschillende bijeenkomsten 
bespreken in de komende tijd.

Iedereen kan behoren tot verschillende culturen
Onderwijl wil ik nog een stelling aan u voorleggen, die als 

volgt luidt: Zoals iemand binnen zijn land kan behoren tot meer 
dan een cultuur, zo kan ook een persoon overal ter wereld ook 
behoren tot een cultuur die de hele mensheid omvat, en via 

Esperanto kan dat. Door middel van Esperanto hebben we al 
vele jaren een cultuur opgebouwd van wereldformaat, die niet 
exclusief is, maar inclusief, dat wil zeggen ze is gebaseerd op 
de emoties en ervaringen die gemeenschappelijk zijn aan de 
mensheid in haar totaliteit. Zoals veel voorbeelden bewijzen, 
kan een verstandig mens in culturele zin zonder schizofreen 
te hoeven te zijn, zowel wereldburger zijn als nationaal 
verbonden. Het nationale drukt men uit via de nationale taal, 
het betrokken zijn op de wereld door Esperanto. Zo kunnen we 
als mensen met elkaar verbonden zijn, waarbij we toch niet 
onze individuele kenmerken verliezen of laten verwateren.
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Internationale talen
EN MENSENRECHTEN

DOOR ROBERT PHILLIPSON17 18

Esperanto-Dokumentoj, n-ro 37E (2002) Universala Esperanto Asocio Roterdamo

17 Professor Robert Phillipson, thans emeritus, research professor aan de Copenhagen Business School 

18 vertaald in Esperanto door Trevor Steele, in het Nederlands door Bert de Wit

Dit artikel analyseert hoe sommige talen ‘internationaal’ 
zijn geworden en het noemt voorbeelden van de verbreiding 
en legitimering van de meest gebruikte taal, het Engels. Het 
onderwerp ‘gelijkwaardige talen’ behandelen we in relatie tot 
de praktijk van veeltaligheid in interstatelijke organisaties, de 
Volkenbond en de Verenigde Naties, en in de meest ambitieuze 
en veelomvattende van alle verbonden tussen staten, de 
Europese Unie. Men kan alternatieven bedenken voor een 
systeem waarin men een klein aantal officiële talen gebruikt 
en aldus op een onrechtvaardige basis rechten verschaft aan 
mensen uit verschillende taalgebieden. Het artikel wijst er 
verder op dat internationale talen zich opdringen aan nationale 
talen op een zodanige wijze, die niet in overeenstemming is 
met de principes van mensenrechten. 

Internationale talen 
Een taal is altijd de gezellin van een rijk en zal altijd haar 

partner blijven (Nebrija 1492, geciteerd in Illich 1981, p.34) 

De gemeenschappelijke interpretatie van de term 
‘internationale taal’ is: een taal, die mensen uit verschillende 
naties en van verschillende origine onder elkaar gebruiken. 
In die zin worden er veel internationale talen gebruikt op alle 
continenten, van het Portugees en het Hindi tot het Latijn 
en het klassiek Arabisch, en bovendien nog linguae franche 
(intertalen) en pidgintalen op kleine gebieden. 

De term ‘internationale taal’ gebruikt men ook voor 
kunstmatige talen of plantalen als bijvoorbeeld Esperanto; 
talen die specifiek zijn gecreëerd om de internationale 
betrekkingen en wederzijds begrip te vergemakkelijken; soms 
noemt men ze internationale hulptalen. Gebruikers van die 
talen krijgen van geen enkele natie of staat ondersteuning, 
wat in sterk contrast staat met de situatie van de talen die 
over de hele wereld getransplanteerd zijn, zoals het Engels, 
Frans en Spaans.

Taaloverheersing komt voort uit verovering, militaire 
en politieke onderwerping en economische uitbuiting. 
De rol van de taal in imperialistische expansies was een 
kernelement van de europeanisering van de wereld. De 
achterliggende taalpolitiek kwam voor het eerst naar voren 
in een taaldocument dat gepresenteerd is aan het Spaanse 
koningshof in 1492 (zie het citaat van Nebrija in het begin 
van dit artikel). In die tijd werden de voornaamste Europese 
talen slechts door enkele miljoenen mensen gesproken en 
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werden ze niet internationaal gebruikt. De huidige rol van het 
Engels, Frans, Spaans en Portugees geeft aan hoe succesvol 
en meedogenloos men het principe van taalonderdrukking 
heeft opgedrongen. (Ex-)Koloniale machten zijn zelden bereid 
te erkennen, dat talen en culturen buiten die van henzelf, van 
zichzelf een waarde en rechten hebben. Linguïsten hebben 
het spoor van Nebrija gevolgd, waarbij zij kolonialistische 
taalhiërarchieën hebben gelegitimeerd (Calvet 1974; Crowley 
1991). Internationale taalhegemonieën worden gevoed met 
geloven en houdingen ten aanzien van taalhiërarchieën en 
vervlechten zich met de politiek om aan de dominante taal 
meer middelen te verschaffen.

Er bestond tussen de eerste en tweede wereldoorlogen een 
ingenieus project om een gereduceerde versie te maken van het 
Engels als ‘internationale hulptaal’, genaamd “BASIC English” 
(BASIC = British American Scientific International Commercial, 
Brits Amerikaans Wetenschappelijk Internationaal Handels-
Engels). Men stelde dat voor, in de hoop dat minder belangrijke 
talen zouden worden geëlimineerd: Wat de wereld nodig 
heeft, dat is ongeveer duizend meer dode talen – en één meer 
levende (Ogden 1934, geciteerd in Bailey 1991, p.210). In die 
context wordt “internationaal wederzijds begrip’ bezien als 
eenzijdig; andere talen moet men maar verlaten en men moet 
de dominante, Engelse taal maar omarmen, die gemakkelijker 
en toegankelijker is gemaakt door vereenvoudigingen. 
Taalimperialisme impliceert in alle gevallen de superioriteit 
van de dominante taal, zowel tijdens de koloniale tijd als in de 

19 Politiek sleuteldocument, The diffusion of English culture outside England. A problem of post-war reconstruction (De verbreiding van de Engelse 
cultuur buiten Engeland. Het probleem van de naoorlogse wederopbouw) (Routh 1941), was geschreven door een raadsman van de British Council 
(Britse Raad), een organisatie die in de jaren 1930 is opgezet om het Engels te verbreiden en het verbreiden van talen van fascistische regimes tegen 
te gaan. Dat was het basisdocument om een wereldwijd beroep te creëren om het Engels te onderwijzen, dat in de late 50-er jaren ontstond en 
sindsdien stormachtig is gegroeid. De Amerikanen hebben geld gestoken in onderwijssystemen van de “Derde Wereld’-landen en grotendeels in het 
beroep van onderwijzer van het Engels als tweede taal... het uitgeven van grote sommen geld uit fondsen van regering en particulieren in de periode 
1959-1970, misschien de grootste uitgave in de historie met het doel om een taal te verbreiden (Troike, directeur van het Centrum voor Toegepaste 
Linguïstiek, Washington, DC, 1977).

20 Die meningen hebben betrekking op de vorm (een amalgaam van verscheidene, in eerste instantie Europese talen) en haar rol als doorgeefluik van 
het Christendom, literatuur, rijkdom, technologie, wetenschap, vooruitgang, enz. Tegen die imperialistische houding zijn weinigen, zelfs vandaag de 
dag (Bailey 1991, p.116). Het is een lange en levendige traditie om te beweren dat men bewijzen kan leveren voor de superioriteit van het Engels op alle 
terreinen van het menselijk handelen. Veel mensen rechtvaardigen afschuwelijke onrechtvaardigheden. Weinig beweringen overleven een rigoureuze 
en koele analyse. (in hetzelfde boek, p.287).

tijd erna (Mühlhäusler 1996; Phillipson 1992). De Britten en 
Amerikanen hebben een uitgebreide infrastructuur gecreëerd 
om het Engels in de wereld te verbreiden.19 

Opinies over de superioriteit van het Engels en zijn 
deugdelijkheid als de internationale taal zonder gelijke zijn 
al oud. Een gedetailleerd onderzoek van de beelden over het 
Engels in verschillende eeuwen leidt tot de conclusie dat 
de ideeën die ontstaan zijn tijdens het hoogtepunt van de 
koloniale tijd, waarin Groot-Brittannië en de VS een hoofdrol 
speelden, niet zijn veranderd, toen economisch kolonialisme 
in de plaats kwam van het directe bestuur van landen in de 
Derde Wereld. Men gelooft nog, dat het Engels onvermijdelijk 
de wereldtaal is: de redenen voor de prominente rol van het 
Engels in wereldomvattende zaken zijn dezelfde als die men 
voor het eerst opschreef in de negentiende eeuw (Bailey 1991, 
p.121)20. 

Een voorbeeld van chauvinistisch triomfalisme verscheen 
op een pagina in een Londense krant in november 1991. Toen 
was de Britse regering niet enthousiast over de Europese 
Unie en GB had weinig invloed op de Europese integratie. 
Als Europa een toekomst heeft, dan heeft ze meer dan 
een gemeenschappelijke valuta, gemeenschappelijke 
buitenlandse politiek en gemeenschappelijk recht nodig. 
Het moet een gemeenschappelijke taal hebben. Die taal kan 
alleen het Engels zijn (Daily Mail, 29 novembro 1991).   
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Staten, die zich verzetten tegen de verbreiding van het 
Engels en gelijke rechten voorstaan voor hun talen, worden als 
‘chauvinistisch’ gebrandmerkt; ze lijden onder een ‘archaïsche 
nationale trots’. Het onderliggende geloof lijkt dit te zijn: men 
is er toch in geslaagd om het Engels als dominante taal in zulke 
staten als GB en de VS op te dringen, dan kan men dezelfde 
processen ook toepassen op Europese en wereldschaal. Als 
eentaligheid kan triomferen in een natie (zo denkt men), 
waarom dan niet ook internationaal? 

Wiens belangen dienen internationale talen?
Wat er tijdens mijn leven is gebeurd, dat is de 

veramerikanisering van de wereld (George Bernard Shaw, 
geboren in 1856, schrijvend in 1912) 

De Britse regering is zich wel bewust van de politieke 
voordelen, die de geprivilegieerde rol21 van het Engels aan Groot-
Brittannië verschaft en de daaruit voortvloeiende economische 
invloed22. De pers applaudisseert conform hetzelfde idee23. Er 
is een voortdurende stroom van boeken over verschillende 
aspecten van het Engels als wereldtaal; niet alle zijn echter 

21 Malcom Rifkind, toen de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, zei: Groot-Brittannië is een wereldgrootmacht met wereldwijde belangen vanwege 
de Commonwealth, de transatlantische betrekkingen (met de VS) en de groeiende macht van de Engelse taal (verslag in The Observer, 1995.09.24).

22 Het project English 2000 van de British Council, gelanceerd in 1995, informeert in zijn publiciteit, dat het doel is de rol van het Engels te exploiteren 
om Britse belangen te bevorderen als een facet van de taak om de rol van het Engels voortdurend groter te maken als de wereldtaal van de volgende 
eeuw... Engels spreken opent voor de mensen de culturele verworvenheden van Groot-Brittannië, haar sociale waarden en commerciële doeleinden.

23 The Sunday Times, 1994.07.10: De redding voor het Frans is, dat men zo efficiënt mogelijk het Engels als tweede taal onderwijst in alle Franse 
scholen... Alleen als de Fransen de dominantie van het Engels-Amerikaans als de universele taal erkennen in een kleiner wordende wereld, kunnen 
ze doeltreffend hun eigen unieke cultuur verdedigen... Groot-Brittannië moet het werk voortzetten om het Engels te verbreiden en de Britse waarden, 
die er achter steken.

24 De vloed van boeken over globalisering en het Engels kan men grofweg classificeren als: 
• regionaal: (bijvoorbeeld Linguistic ecology. Language change and linguistic imperialism in the Pacific region, Mühlhäuser, Routledge; South 

Asian English, ed. Baumgardner, Illinois UP); 
• vergelijkend: (Post-imperial English: Status change in former British and American colonies, 1940-1990, ed. Fishman, Conrad and Rubal-Lopez, 

Mouton de Gruyter; Language politics in English-dominant countries, Herriman/Barnaby, Multilingual Matters); 
• triomfalistisch: (English as a Global Language, Crystal, Cambridge UP); 
• analyserend: (The politics of English as an international language, Pennycook, Longman; Problematizing English in India, Agnihotra and Khanna, 

Sage; Linguistic imperialism, Phillipson, Oxford); 
• radikaal-kritisch: (The otherness of English. India’s auntie tongue syndrome, Dasgupta, Sage; De-hegemonizing language standards. Learning 

from (post)colonial Englishes about “English”, Parakrama, Macmillan); 
• prognostisch: (The future of English, Graddol, British Council). 

naïef triomfantelijk24. Een publicatie in opdracht van de British 
Council over de toekomst van het Engels (Graddol 1997) 
stemt tot nadenken als multidimensionale analyse van de rol 
van verschillende economische, technologische en politieke 
factoren, die ooit eens andere talen naar voren zouden kunnen 
brengen als dominante internationale talen. 

De huidige situatie is een soort “MacDonaldisering”, 
een structurele asymmetrie door economische macht; dat 
symboliseert bijvoorbeeld het feit, dat 80% van de in West-
Europa getoonde films uit Californië afkomstig is, terwijl 
2% van de in Noord-Amerika getoonde films van Europese 
oorsprong is. MacDonaldisering moeten we begrijpen als het 
kweken van mondiale consumenten, diensten en leveranciers; 
het is een agressieve, dagelijkse manier van handel drijven; 
het beheersen van de informatiestromen, die de mensen 
niet wijst op de lange termijn gevolgen van een ecologisch 
verwoestende levenswijze; een concurrentie ten nadele van 
lokale cultuurmakers; verhinderen van lokale initiatieven; dit 
alles komt samen om de lokale culturele ruimte te beperken 
(Hamelink 1994). Verscheidene stappen zijn ondernomen die 
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erop gericht zijn om die invloed op Europees en nationaal 
niveau tegen te gaan, vooral in Frankrijk: men wil de culturele 
en taaldiversiteit beschermen. Op dat gebied worden de 
onderlinge verbanden tussen economische factoren, cultuur 
en taalpolitiek onderzocht, maar een verdere uitwerking moet 
nog plaatsvinden (Grin en Hennis-Pierre 1997). 

De druk van de commerciële en communicatieve 
globalisering spoort met het werk van die opvoeders, die 
een ‘wereldopvoeding’ nastreven. Het zijn intellectuelen die 
samen een wereldwijd onderwijsprogramma concipiëren, 
gekoppeld aan een wereldwijd examensysteem en wereldwijde 
regelingen om de kwaliteit van de opvoeding en training te 
verzekeren.25 Het voorgestelde kernprogramma noemt zeven 
sleutelgebieden voor het leren, waaronder ‘de wereldtaal’, 
die verplicht is voor iedereen, dat wil zeggen het Engels; een 
tweede gebied heeft betrekking op andere talen, die geleerd 
moeten worden door die ongelukkigen, wier moedertaal niet 
het Engels is.26 Inderdaad veronderstelt die visie op opvoeding 
twee soorten mensen: eentalige Engelssprekenden, en de 
overigen, de tweetaligen. Het is een recept om terug te 
gaan naar de wereld voor de Zondvloed en Babel, waar alle 
waardevols wordt voortgebracht in één enkele taal. 

De verbreiding van het Engels, of ecologie 
van talen?

Globalisering is geen verschijnsel dat onlangs is 
opgekomen, hoewel modieus academisch denken wellicht die 
indruk wekt. Wat nieuw is, is de omvang en de diepte van de 
wereldwijde penetratie van culturen. Veel dimensies van de 

25 Dat is de essentie van een lezing door de voorzitter van de British Association for International and Comparative Education (Britse Vereniging voor 
Internationaal en Vergelijkend Onderwijs), Sir Christopher Ball, tijdens de Derde Oxford Conferentie over Onderwijs en Ontwikkeling, 1995.

26 De onderwijsgebieden zijn: 
1. leren hoe te leren 
2. de wereldtaal 
3. de moedertaal (als die verschilt van de wereldtaal) 
4. beheersing van de cijfers 
5. cultureel lezen/schrijven 
6. maatschappelijke verhoudingen 
7. religie, ethiek en waarden.

actuele taalpolitiek drukt de Japanse intellectueel, expert in 
communicatie, Yukio Tsuda, als volgt uit met behulp van twee 
concurrerende paradigma’s: 

Paradigma: verbreiding van het Engels 
A. kapitalisme 
B. wetenschap en technologie 
C. modernisering 
D. streven naar eentaligheid
E. ideologische mondialisering en internationalisering 
F. transnationalisme 
G. amerikanisering en homogenisering van de wereldcultuur 
H. taal-, cultuur- en communicatie-imperialisme. 

Paradigma: ecologie van talen
1. een zienswijze die mensenrechten respecteert 
2. gelijkberechtiging en communicatie 
3. veeltaligheid 
4. behoud van talen en culturen 
5. bescherming van nationale soevereiniteit 
6. stimuleren van het leren van vreemde talen 

(Tsuda 1994; wij hebben de letters en cijfers erbij geplaatst. 
Voor verdere uitwerking zie Phillipson en Skutnabb-Kangas 
1996; Skutnabb-Kangas 1999) 

Het verschil tussen de tegengestelde wereldbeschouwingen 
kan men zien met betrekking tot taalpolitiek in Afrika, waar 
sommige invloeden de verbreiding van het Engels versterken 
en andere de plaatselijke taalecologie. Mazrui (1997) gaat 
in op de vraag hoe de taalhiërarchieën van de koloniale tijd 
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nog steeds aan de basis staan van de onderwijspolitiek 
van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 
en actueel ‘hulp’ beïnvloeden, samen met de beruchte, 
de samenleving vernietigende en verarmende politiek van 
structuurwijzigingen:... de echte houding van de Wereldbank... 
stimuleert de versterking van de imperialistische talen in 
Afrika.. de Wereldbank lijkt de afrikanisering van de taal 
van het gehele basis- en voortgezet onderwijs als een 
krachtsinspanning te zien, waarover men niet serieus moet 
nadenken. Haar tekst over strategieën om universiteiten te 
stabiliseren en te vernieuwen noemt bijvoorbeeld totaal niet 
de rol van de taal op dat derde niveau van opvoeding in Afrika...
Volgens hervormingsprogramma’s van de Wereldbank en het 
IMF is de enige weg, die Afrikaanse naties kunnen volgen, het 
aanvaarden van imperialistische talen vanaf het begin van de 
opvoeding van ieder kind (Mazrui 1997, p.39-40). 

“Hulp” op onderwijsgebied weerspiegelt 
het taal-apartheidsgeloof (linguicist27), 
dat alleen de Europese talen geschikt 
zijn voor de taak om de Afrikaanse 
economieën en geesten te ontwikkelen. 
Op het valse karakter van die houding 
hebben verscheidene Afrikaanse intellectuelen geattendeerd., 
waaronder Ansre, Bamgbose, Kashoki, Mateene en Ngugi (zie 
o.m. Phillipson 1992; zie ook Djite 1993; en in het bijzonder 
over taalrechten in Afrika Akinnaso 1994, en Phillipson en 
Skutnabb-Kangas 1994). 

Een alternatieve handelwijze, gebaseerd op de versterking 
van Afrikaanse talen, is te vinden in een serie politieke 
documenten, die is goedgekeurd door Afrikaanse regeringen, 
met als hoogtepunt de Verklaring van Harare (The Harare 
Declaration), goedgekeurd door de Intergouvernementele 
Conferentie van Ministers over Taalpolitiek in Afrika, 20-21 
maart 1997 (gereproduceerd in The New Language Planning 
Newsletter [Het Nieuwe Taalplanning Bulletin] 11/4, juni 1997). 
Zij verklaart, dat een geschikte politiek die gebouwd is op 

27 Linguicism [taal apartheid] is te definiëren als “ideologieën, structuren en praktijken die gebruikt worden om een ongelijke verdeling van macht en 
bezit (materieel en immaterieel) tussen groepen te legitimeren, creëren en reproduceren, die op taal is gebaseerd.” (Skutnabb-Kangas 1988).

basis van Afrikaanse talen niet tot uitvoering is gekomen en 
schetst veel strategieën om de ecologie van lokale talen te 
versterken. Zij beschouwt het vooruitbrengen van Afrikaanse 
talen als de kern van processen van democratisering en 
vreedzaam samenleven: 

Het beste gebruik van Afrikaanse talen is een noodzakelijke 
voorwaarde voor een sterke stimulering van Afrikaanse 
creativiteit, genialiteit en ontwikkeling 

... Afrika, waar wetenschappelijke en technologische 
uitwisselingen plaatsvinden en de nationale talen als onderdeel 
van onze intellectuele voorbereiding om de uitdagingen van 
het komend millennium aan te gaan.

... [Afrikaanse regeringen] doen een beroep op alle 
betrokkenen in Afrika en de hele wereld om zich te engageren 

in heldere en energieke samenwerking, 
waarbij de integriteit van de Afrikaanse 
identiteit en de harmonieuze vooruitgang 
van de menselijke waarden en waardigheid, 
zoals die tot uitdrukking komen in Afrikaanse 
talen, worden gerespecteerd.

De politiek van de Wereldbank, en het handelen van 
donoren die met haar samenwerken, versterkt de verbreiding 
van het Engels. In contrast hiermee staat de Verklaring van 
Harare, die de Afrikaanse taal-ecologie probeert te versterken 
en daarbij voortbouwt op de bestaande veeltaligheid en lokale 
talen gebruikt om lokale problemen op te lossen. Het Engels 
zou men nog kunnen leren als vreemde taal, maar het moet 
niet geleerd worden om andere talen te doen verdwijnen of 
zich aan hen op te dringen.

De bovengenoemde voorbeelden van het debat over 
taalpolitiek moet men zien in de context van de politieke 
realiteit. Om op wereldschaal taalhiërarchieën te beoordelen 
in de postkoloniale, de postcommunistische of de EU-
contexten, moet men denken aan economische en politieke 

De voorbeelden van het 
debat over taalpolitiek 

moet men zien in de context 
van de politieke realiteit.
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factoren, aan hoe middelen beschikbaar zijn voor een of 
enkele talen, maar niet voor andere, en aan de ideologieën 
die dergelijke voorkeuren legitimeren en gewoonlijk sommige 
talen de hemel in prijzen en andere talen afkeuren. Theorieën 
over taal en macht, over taalpolitiek en sociale structurering, 
over talen in het onderwijs, moet men ankeren in de complexe, 
reële wereld van geldstromen en dominante handel. Dat is een 
wereld, waarin ongelijkheid structureel is en gelegitimeerd 
door apartheid van taal. De ‘internationale’ taal, het Engels, 
wordt beschouwd als universeel geschikt, ondanks de 
overvloedige aanwijzingen, dat het wijd verbreide gebruik 
ervan in postkoloniale landen ten dienste staat van Westerse 
belangen (precies dat is het doel van globalisering) en niet de 
behoeften bevredigt van de meerderheid van de bewoners van 
die landen. 

Het paradigma van de taal-ecologie 
heeft een ander uitgangspunt. Het 
vooronderstelt, dat sprekers van 
verschillende talen dezelfde rechten tot 
communiceren hebben, dat veeltaligheid 
wenselijk is en gestimuleerd dient te 
worden en vergemakkelijkt, en dat taalpolitiek moet worden 
geleid door principes van gelijkheid en mensenrechten.

Een utopisch intermezzo
Voorstellen voor een authentiek neutrale internationale 

taal, Esperanto, bij de Volkenbond en het Europees Parlement 

Bedenk, dat het enige middel om een dergelijke vrede 
te bereiken, is: voor eens en altijd de voornaamste oorzaak 
van de oorlogen weg te nemen, het barbaarse restant uit de 
tijd voor de beschaving, namelijk het heersen van de ene 
bevolkingsgroep over de andere. (Zamenhof 1915, geciteerd in 
Centassi en Masson 1995) 

De Volkenbond was gecreëerd als forum om te werken aan 
het voorkomen van wereldbranden als de Eerste Wereldoorlog. 

28 Zamenhof zelf citeerde Ovidius, zinspelend op mensen die Esperanto afwijzen zonder dat ze zijn potentieel en realiteit kennen: Ignoti nulla cupido, 
i.e., men wenst datgene niet, waarover men niets weet (geciteerd in Centassi en Masson 1995).

Het aantal lidstaten varieerde van veertig tot vijftig; in de 
Verenigde naties zijn er op dit moment ongeveer tweehonderd. 
De VS bleef buiten de Volkenbond ondanks de sleutelrol van 
President Wilson bij zijn oprichting.

De Volkenbond moest bedenken in welke taal de zittingen 
zouden plaatsvinden. Het Frans was voorheen de meest 
prestigieuze taal van de diplomatie (tenminste in de Westerse 
wereld), maar niet bij alle ‘internationale’ conferenties. Bij de 
congressen van Universala Esperanto-Asocio voor 1914 waren 
enkele regeringen officieel vertegenwoordigd; zelfs elf op het 
congres van 1910 (Centassi en Masson 1995). 

Zelden overwegen internationale organisaties serieus om 
een plantaal te gebruiken, een neutrale taal, niet gebonden 

aan een specifieke macht, een taal die 
makkelijk te leren is voor iedereen. Men 
neigt ertoe om dat af te wijzen zonder 
serieus na te denken over de vraag 
waarom die juist een alternatief kan zijn 
voor een ‘natuurlijke’ taal.28 

De mogelijkheid om het leren van 
Esperanto te stimuleren en het zelfs te gebruiken als werktaal 
werd serieus bekeken, maar Frankrijk heeft daartegen fel 
verzet gepleegd. Over Esperanto heeft men verscheidene 
malen gediscussieerd in de periode 1920-1924, en men 
heeft rapporten aangehoord over het leren van de taal in 
26 landen. Gedelegeerden van elf staten (België, Brazilië, 
Chili, China, Colombia, Tsjecho-Slowakije, Haïti, India, Italië, 
Perzië, Zuid-Afrika) bevalen in 1920 aan, dat Esperanto moest 
worden onderwezen op scholen “als gemakkelijk middel voor 
internationaal begrip”(Lins 1988, p.49-61). Minder kleine 
staten, waaronder enkele Aziatische, ondersteunden de idee 
van een neutrale internationale taal. Maar de krachten, die de 
talen van de grote lidstaten steunden, wonnen. De bestaande 
wereldmachtsorde zou misschien in gevaar zijn gebracht, niet 
alleen door een neutrale taal, maar ook door een pacifistisch, 

Het enige middel om vrede 
te bereiken, is: de oorzaak 

van oorlogen weg te nemen, 
namelijk het heersen van de ene 
bevolkingsgroep over de andere.
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utopisch geloof van enkele Esperantisten29. De Esperanto-
optie werd afgewezen en die houding is er tot op de dag van 
vandaag, behalve dan dat men enige erkenning met woorden 
heeft verleend en consultatieve relaties met de VN, UNESCO 
en de internationale PEN-club heeft toegestaan.

Er bestaat volop literatuur over Esperanto. Tot de meest 
betekenisvolle, sociolinguïstische feiten behoort, dat 
verscheidene duizenden kinderen in de wereld (in meer dan 
2000 families) de taal gebruiken als moedertaal; dat het 
schrijven van fictie bloeit in de vorm van romans en gedichten, 
zowel oorspronkelijke als vertaalde; dat het wordt gebruikt 
als communicatiemiddel bij verscheidene wetenschappelijke 
conferenties over vele thema’s; dat de taal veel sneller te leren is 
dan andere vanwege productieve regels, zonder uitzonderingen, 
die haar basis vormen; dat, hoewel ze het merendeel uit de basale 
Europese woordenschat haalt, haar systematische opbouw haar 
makkelijker te leren maakt dan andere Europese talen voor niet-
Europeanen; dat de mogelijkheid om Esperanto te gebruiken haar 
sprekers in staat stelt om mensen te ontmoeten uit een groot 
scala van culturele en taalkundige achtergronden. Het gebrek 
aan banden tussen Esperanto en een of andere nationale staat 
vergemakkelijkt wellicht een symmetrische communicatie, 
welke de moedertalen van de sprekers ook moge zijn. Op het 
niveau tussen staten, in politieke instituties, die debatteren 
over het lot van de wereldbevolking, is het gebrek aan politieke 
slagkracht natuurlijk de voornaamste zwakte van de taal. Het 
zijn de machtige staten, die erop kunnen aandringen dat hun 
talen ‘officieel’ moeten zijn. 

29 In de herfst van 1915 schreef Zamenhof een artikel met de titel “Na de Grote Oorlog – Appel aan de Diplomaten”, een soort politiek testament. Hij 
stelde vier principes voor (Centassi en Masson 1995, p.329-331): 
• elke rijk behoort moreel en materieel aan al zijn natuurlijke en genaturaliseerde bewoners...Geen enkele bevolkingsgroep in het rijk heeft grotere 

of kleinere rechten of plichten dan de andere bevolkingsgroepen; 
• elke bewoner van een rijk heeft het volste recht om die taal of dat dialect te gebruiken, die of dat hij/zij wil gebruiken...; 
• voor alle onrecht dat in een bepaald rijk is gebeurd, is de regering van dat rijk verantwoordelijk voor een Constant Pan-Europees Tribunaal, dat 

in overeenstemming met alle Europese rijken is opgericht; 
• elk rijk en elke provincie moet niet de naam van een of andere bevolkingsgroep dragen, maar slecht een geografisch neutrale naam die in 

overeenstemming met alle rijken is aanvaard;

30 Das Kommunikations- und Sprachenproblem in der Europäischen Gemeinschaft – in wie weit könnte eine Plansprache zu seiner Lösung beitragen? 
(Het communicatie- en talenprobleem in de Europese Gemeenschap – in hoeverre zou een plantaal aan de oplossing ervan kunnen bijdragen?), 
Europees Parlement, Brussel, 29 september 1993, georganiseerd door het Hanns-Seidel-Fonds.

Het concept van een officiële taal vindt zijn oorsprong 
in de vroege jaren van de Volkenbond, toen het Frans en 
Engels op gelijke rang werden behandeld, en zo ontstond de 
fictie, dat een tekst die in welke taal dan ook is geschreven, 
reproduceerbaar is in elke andere taal dan ook en dat de 
resulterende producten geheel gelijk zijn naar hun betekenis 
(Tonkin 1996, p.14). 

Hetzelfde principe van teksten met een identieke betekenis 
heerst in de Europese Unie, die vele officiële talen heeft, 
waarbij iedere taal ‘dezelfde’ semantische inhoud uitdrukt. 
Ieder mens die het proces en de producten van vertaling kent, 
weet, dat het streven naar het kwadrateren van de cirkel van 
conceptuele, culturele en taalverschillen een utopisch ideaal 
is, dat ver af staat van de manier waarop diverse realiteiten 
functioneren. Bijvoorbeeld de rechtssystemen van elk van 
de lidstaten van de Europese Unie hebben zich ontwikkeld 
op unieke, verscheidene manieren en teksten kunnen nooit 
‘hetzelfde’ betekenen in alle talen en culturen. 

Toch bestaan er krachten die het Europese Parlement proberen 
te overtuigen om serieus de Esperanto-optie te overwegen, en 
naar men zegt, wil een toenemend aantal afgevaardigden over 
dat soort zaken debatteren. Men heeft bijvoorbeeld geluisterd 
naar voorstellen in 1993, en een uitgebreidere discussie over 
taalpolitiek was gepland.30 Uiteindelijke weerspiegelt dat het 
feit, dat multinationale EU-instituties in principe veeltaligheid en 
gelijkwaardigheid accepteren, hoewel de actuele taalhiërarchie 
daar tegen strijdt: sommige talen zijn gelijker dan andere, in het 
bijzonder het Engels en Frans in EU-fora. 
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Universala Esperanto-Asocio probeert de taalpolitiek in 
internationale organisaties te beïnvloeden. Het manifest dat 
op haar 81-e congres in Praag in 1996 is goedgekeurd, noemt 
een aantal principes die de beweging nastreeft voor ‘de 
internationale taal Esperanto’. Daaronder zijn democratie, op 
de wereld gericht onderwijs (met betrekking tot alle etnische 
groepen), een doeltreffende opvoeding (beter leren van 
vreemde talen), veeltaligheid, taalrechten, taalverscheidenheid 
en emancipatie van mensen. De twee principes die het meest 
op het huidige thema betrekking hebben, zijn:

Democratie
Een communicatiesysteem dat sommige mensen 

gedurende hun hele leven bevoorrecht, maar van anderen eist 
dat ze jaren van moeite investeren om een minder hoge graad 
van beheersing te bereiken, is fundamenteel ondemocratisch. 
Hoewel, gelijk elke taal, Esperanto niet perfect is, is het 
superieur aan elke rivaal in de sfeer van gelijkwaardige 
wereldwijde communicatie. Wij 
beweren dat taalongelijkheid leidt tot 
ongelijkheid in communicatie op alle 
niveaus, inclusief het internationaal 
niveau. Wij zijn een beweging voor 
democratische communicatie.

Taalrechten
De ongelijke verdeling van macht tussen de talen is een 

recept voor een voortdurende onveiligheid op taalgebied, of 
voor directe onderdrukking van talen bij een groot deel van 
de wereldbevolking. In de Esperanto-gemeenschap komen 
mensen bijeen uit grote en kleine taalgebieden, die officiële 
en niet-officiële talen spreken, op neutraal terrein, dank zij de 
wederzijdse wil om een compromis te sluiten. Een dergelijk 
evenwicht tussen taalrechten en verantwoordelijkheden 
schept een precedent om andere oplossingen voor de 
taalongelijkheid en taalconflicten te ontwikkelen en te 
beoordelen. Wij stellen dat de grote machtsverschillen tussen 
de talen de garanties ondermijnen, die in zovele internationale 
documenten zijn vastgelegd, dat men gelijk behandeld wordt 

zonder onderscheid naar taal. Wij zijn een beweging voor 
taalrechten. 

Daar dient aan toegevoegd te worden, dat ik me pas onlangs 
bewust ben geworden van het potentieel van Esperanto, 
omdat ik, net als het merendeel van de sociolinguïsten, het tot 
dan toe niet als een serieus iets had beschouwd. Behalve de 
intellectuele argumenten die hierboven zijn samengevat, heb 
ik ervaring opgedaan bij twee ‘internationale’ conferenties die 
ik heb bijgewoond in de zomer van 1996. Op de Conferentie 
over Taalrechten in Hongkong, was het Engels bijna het enige 
communicatiemiddel. Een Zuid-Afrikaanse deelnemer gaf 
uitdrukking aan zijn verbazing, dat diegenen wier vermogen 
om het Engels te gebruiken minder dan perfect was, in het 
bijzonder Aziaten, die zich zeer moeilijk uitdrukten in het 
Engels, de ongelijke taalrechten accepteerden, die hen werden 
opgedrongen door de organisatoren van de conferentie. Enkele 
weken later, op het 81-e Universala Kongreso de Esperanto 

in Praag, kon ik met verbazing 
ervan getuige zijn dat verscheidene 
duizenden deelnemers uit de hele 
wereld zich vol zelfvertrouwen 
uitdrukten in een gemeenschappelijke 
internationale taal, waaronder 
verscheidene Aziaten, die daar geen 
nadeel van ondervonden. 

Taalrechten in supernationale organisaties 
Sommige talen worden bevoorrecht in internationale fora, 

bijvoorbeeld bij de VN of in defensie- of handelsallianties en 
organisaties die zulke internationale aangelegenheden regelen 
als scheepvaart of luchtverkeer en beroepsorganisaties. Het is 
typerend, dat men daar functioneert met behulp van een of 
meer officiële talen. De taal die men tijdens de twintigste eeuw 
min of meer opgedrongen heeft, is het Engels, ondersteund 
door revoluties in technologie en communicatie en als 
weerspiegeling van politieke, economische en militaire macht. 
Terwijl de taalhiërarchieën in postkoloniale contexten vaak 
geanalyseerd worden, wordt de internationale taalpolitiek, 
begrepen als het functioneren van talen in internationale 

Een communicatiesysteem dat 
sommige mensen bevoorrecht, maar 

van anderen eist dat ze jaren van 
moeite investeren om een minder hoge 

graad van beheersing te bereiken, is 
fundamenteel ondemocratisch. 



Esperanto zwart op wit 27

organisaties, weinig bestudeerd en weinig begrepen. (Tonkin 
1996, p.9; zie ook Coulmas 1996; Fettes 1996).31

Analyses van Tonkin (1996) en Fettes (1996) over het 
functioneren van het taalsysteem bij de VN gedurende 
verscheidene jaren wijzen uit dat het huidige taalregime meer 
de politieke macht weerspiegelt dan een of ander principe 
van gelijkheid (bijvoorbeeld, de talen met het grootste aantal 
sprekers, of die een selectie representeren uit de taalecologie 
op wereldschaal, of doelmatigheid. Vijf talen (het Engels, 
Chinees, Frans, Spaans en Russisch) zijn als officiële talen 
van de VN geaccepteerd in 1945. Het Arabisch is erbij gevoegd 
na de oliecrisis van de jaren zeventig. Theoretisch zijn de zes 
officiële talen gelijkberechtigd bij de VN, en een groot aantal 
documenten wordt in die talen geproduceerd met behulp van 
een dure vertaaldienst. Feitelijk is het Engels de dominante 
werktaal, en dat aanvaardt men stilletjes bij de VN. De 
Franstalige machten hebben hun ontevredenheid daarover tot 
uiting gebracht bij de VN, maar tevergeefs, en hun protest had 
weinig te maken met gelijkheid of de rechten van andere talen 
dan het Frans.32 Er bestaat sterke weerstand tegen hervorming 
van het systeem, omdat het de weerspiegeling is van een 
aantal politieke compromissen, en omdat diegenen die bij de 
administratie werken het systeem willen behouden en geen 
zin hebben om over alternatieven na te denken. Mogelijke 
alternatieven die door Tonkin (1996, p.22-24) zijn voorgesteld, 
houden o.m. in een meer open aanvaarding van één taal, 
hetzij het Engels of Esperanto, of een grotere inspanning om 
talen te leren en open veeltaligheid, of een systeem waardoor 
taaldiensten zouden kunnen worden verkregen tegen betaling. 
Er is op dit moment geen enkele aanwijzing, dat er een neiging 
bestaat om het systeem te wijzigen, hoewel de VN manieren 
zoekt om de uitgaven te beperken en men tot een kwart 
van de werkbegroting van de VN uitgeeft voor vertaal- en 
tolkdiensten (Fettes 1996, p.119). Het systeem is ondoelmatig, 

31 Het Centrum voor Onderzoek en Documentatie over Wereldtaalproblemen, waarvan de zetel is bij de Universiteit van Hartford in de VS, samen met 
het tijdschrift Language Problems and Language Planning (Taalproblemen en taalplanning), heeft een serie conferenties bij de VN georganiseerd over 
taalpolitiek (zie Tonkin 1996).

32 Lees de resolutie van de Algemene Vergadering van 2 november 1995, gerapporteerd door Fettes 1996, p.130.

omdat veel vertegenwoordigers geen van de officiële talen 
vloeiend en op een begrijpelijke manier spreekt of vanwege 
logistieke problemen om tolkdiensten te regelen in de 
genoemde officiële talen en door verkwisting wanneer men 
teksten in alle officiële talen vertaalt, maar hen daarna weinig 
gebruikt. Zoals een oud-tolk uit het VN-systeem opmerkte, is 
het paradoxaal om veel geld uit geven aan dergelijke zaken 
ondanks dat belangrijke activiteiten van de VN, bijvoorbeeld 
het bewaren van de vrede, gezondheidszorg en de vooruitgang 
van de mensenrechten, te weinig geld krijgen (Piron 1994). Het 
lijkt gerechtvaardigd te concluderen, dat het huidige systeem 
om rechten aan enkele talen te geven, tot gevolg heeft dat 
sprekers van andere talen geen gelijke toegang krijgen tot het 
systeem. Bovendien betekent de keus voor een beperkt aantal 
talen niet dat er geen hiërarchie zou zijn tussen deze verkozen 
talen. Integendeel. 

In de Europese Unie is taalpolitiek zo’n heikel thema, dat er 
weinig initiatieven op hoog niveau en van weinig kanten zijn op 
te tekenen. Met taalpolitiek kan men zich niet onderscheiden 
en daardoor is het geen prioriteit. In de meeste gevallen worden 
stappen op dat terrein in het verborgene gezet, niet openlijk. 
Zoals een redacteur van een nummer van International 
Political Science Review (een internationaal politicologisch 
tijdschrift) schreef over “het wereldtaalsysteem in wording”: 
het onderwerp talen blijft het grote stilzwijgen van de Europese 
integratie. Er zijn vele woorden gewijd aan melkplassen en 
boterbergen, aan een eenheidsmunt, aan het vrije verkeer 
van EU-burgers en een beperking van de toegang van mensen 
van buiten, maar de taal zelf, waarin men dergelijke thema’s 
behandelt, blijft buiten discussie (de Swaan 1993, p.244). 

Er zijn weinig systematische onderzoekingen 
gedaan naar taalpolitiek in de EU en geen enkele in een 
uitgewerkt multidisciplinair kader. Wat thans beschikbaar 
is, is fragmentarisch en grotendeels impressionistisch. 
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Politicologische boeken over de Europese integratie 
negeren de vraag over talen (bijvoorbeeld Richardson 1996). 
Geschriften over de EU-taalpolitiek bevatten analyses van de 
regels, die de taalpolitiek bepalen, over de empirie van het 
gebruik van specifieke talen, over houdingen ten aanzien van 
het gebruik van talen. De pionier-teksten zijn van een Frans-
Canadees (Labrie 1993), een Duitser (Schlossmacher 1996) 
en een Noor (Simonsen 1996) en ongetwijfeld is het geen 
toeval, dat de eerste werken van intellectuelen zijn uit staten 
waar een gevoel heerst, dat hun eerste taal bedreigd wordt, in 
elk geval door de verbreiding van het Engels. De boeken zijn in 
het Frans, Duits en Noors, respectievelijk, wat misschien het 
aantal lezers beperkt. Maar veel van de thema’s zijn behandeld 
in het Engels (zie de jaarlijkse uitgave Sociolinguistica, en 
Phillipson en Skutnabb-Kangas 1997). 

Theoretisch is taalpolitiek, net als 
cultuur, een zaak van iedere lidstaat zelf; 
maar de processen van globalisering en 
europeanisering, en de intensiteit van de banden 
over de grenzen heen, op zoveel gebieden, in 
veel gevallen gestimuleerd door stappen die 
in EU-kader zijn gedaan, maakt nationale autonomie voor 
een deel een illusie. Voor EU-instituties zijn de belangrijkste 
taalwetten die van 1958, die aan de vier voornaamste talen 
van de oprichters (het Nederlands, Frans, Duits en Italiaans) 
gelijke rechten als officiële werktalen verlenen. Toen zich 
steeds meer nieuwe staten aansloten (het Deens en Engels in 
1972, het Grieks, Portugees en Spaans een tiental jaren daarna 
en het Zweeds en Fins in 1994) kwamen hun talen er bij. Het 
voorwoord bij het eerste besluit verduidelijkt, dat die talen, 
die officieel zijn in het territorium van de lidstaat, talen van 
de EU mogen zijn. Men staat geen regionale talen toe, zoals 
het Catalaans in Spanje, hoewel dat meer sprekers heeft dan 
enkele van de officiële talen. 

Lidmaatschap van de Europese “Unie” impliceert een 
samensmelting van soevereiniteit met die van andere lidstaten. 
Daarom is de behoefte evident aan schriftelijke documenten 
die het resultaat zijn van onderhandelingen tussen de lidstaten 

(bijvoorbeeld in de Raad van Ministers) en die moeten worden 
verspreid in elke staat in de voornaamste taal, want teksten op 
basis van EU-wetten (traktaten, regelgeving) zijn belangrijker 
dan nationale wetten. Op dit gebied moeten de teksten 
duidelijk zo mogelijk equivalent zijn in de verschillende 
officiële talen. 

Het huidige systeem van tolken in de officiële talen (YxY-
1 mogelijke combinaties) is loodzwaar en het systeem van 
‘kanaal’-tolken (bijvoorbeeld vanuit het Deens in het Grieks 
via het Frans of het Engels), wordt vaak gebruikt (Dollerup 
1996). In principe heeft elke taal dezelfde rechten om te 
worden gebruikt als werktaal; in de praktijk zien sprekers van 
‘kleine talen’ vaak van hun rechten af en gebruiken een van de 
‘grote talen’. Ontwerpteksten zijn vaak alleen in het Frans of 
Engels te krijgen.

Waarschijnlijk was de gelijkheid van 
officiële talen altijd al een fictie. Het Frans 
was de voornaamste taal tijdens de eerste 
jaren van de EU-Commissie in Brussel en is 
dat op enkele gebieden gebleven. De Duitsers 

hebben dat geaccepteerd, hoewel leiders uit politiek en 
handel soms klagen, dat de Duitse belangen daaronder lijden, 
dat het Duits in feite niet dezelfde rechten heeft. Expliciete 
plannen met betrekking tot taalpolitiek zijn er voor het 
merendeel nauwelijks; men streeft een soort van gelijkheid 
na tussen de officiële talen. EU-programma’s om de mobiliteit 
van studenten te bevorderen, hebben tot doel het gebruik van 
vreemde talen in de lidstaten te verbeteren en ‘een Europees’ 
gevoel te kweken. Theoretisch beweren de architecten van 
de Europese eenwording, dat culturele en taaldiversiteit het 
behouden waard zijn. Maar de realiteit is complexer, of het nu 
gaat om het gebruik van alle nationale talen op supranationaal 
niveau of om de rol en de rechten van minder gebruikte talen 
binnen elke lidstaat. Bovendien beïnvloedt het Engels sterk 
de nationale talen. In EU-instituties verbreidt het Engels zich 
ten koste van andere potentiële brugtalen, in het bijzonder 
het Frans en het Duits. De minder ‘internationale’ talen van de 
overige lidstaten hebben in werkelijkheid weinig rechten. Met 

Waarschijnlijk was de 
gelijkheid van officiële 

talen altijd al een fictie.
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ander woorden, er bestaat een stilzwijgende aanvaarding van 
een hiërarchie van EU-talen. 

Het is moeilijk te voorspellen, hoe de EU-taalpolitiek 
zich zal ontwikkelen. Veel vragen blijven onbeantwoord: 
gaat de EU naar een tweetalig systeem, waarbij het Engels 
de tweede taal is van de elite (behalve natuurlijk van de 
geboren Engelssprekenden, die voor het grootste deel eentalig 
blijven)? Of zal er zich in sterke mate een veeltaligheid komen 
die veel richtingen kent en wederzijds is? Gaan de EU-
instanties verder met het onhandige systeem van vertalen en 
tolken, of zal men de politiek ten aanzien van de werktalen 
en het schrijven van teksten veranderen. Is het resultaat van 
actuele projecten die de mobiliteit van studenten financieren 
(Erasmus, Socrates, enz.), zodanig dat het doel dat ze heten 
te dienen, nl. het versterken van minder 
gebruikte talen, bereiken of versterken 
ze in feite het Engels?33 Is er een goed 
geïnformeerde discussie over alternatieven 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld Esperanto? 
Welke stemgerechtigden hebben de meeste 
invloed op het ontstaan van taalpolitiek: 
nationale of supranationale elites, beroepsgroepen, of 
mythes die door de massacommunicatiemiddelen in politieke 
discussies worden gecreëerd? Mag men veronderstellen dat 
vanwege het heikele karakter van het thema en vanwege de 
fragiliteit – op nationaal zowel als internationaal niveau – van 
de infrastructuur om een goed geïnformeerd publiek debat 
over dat thema te garanderen, commerciële krachten steeds 
meer het Engels versterken? En, als dat zo gebeurt, gaat dat 
dan ten koste van (sprekers van) andere talen? Dit is een 
zeer belangrijke zaak, op vele niveaus (individueel, regionaal, 
maatschappelijk, mondiaal) en op vele terreinen (cultureel, 
economisch, politiek, enz.), zowel op lokaal taal-ecologisch 
als paneuropees niveau. 

33 Decennia lang stimuleerde de Raad van Europa het leren van twee vreemde talen. De EU-commissie in haar White Paper (leidend document) over 
Onderwijs en Training (COM[95] 590 van 1995.11.29) heeft aanbevolen, dat jongeren tenminste twee vreemde talen van de EU leren, en heeft 
diverse middelen voorgesteld om het leren van vreemde talen te versterken. Veel scholieren in Europa doen dat al en het merendeel van de Europese 
regeringen behalve de Britse, zijn bereid het leren van twee vreemde talen te ondersteunen.

Empirische studies geven aan, dat alleen het Frans 
en het Engels doelmatig functioneren als officiële talen 
en werktalen in interne EU-zaken (Schlossmacher 1996, 
informatie verzameld in 1992). Noord-Europeanen gebruiken 
gewoonlijk het Engels, Zuid-Europeanen het Frans. Het Engels 
vervult meest een rol in de communicatie naar buiten toe 
(bijvoorbeeld zelfs met postcommunistische landen, waar het 
Duits traditioneel sterk is). Het werk van Quell (1997) bevestigt 
die indruk. Het vermogen om het Frans of het Engels te 
gebruiken is een voorwaarde voor een bevredigende deelname 
aan politieke besluitvorming, zelfs in het Europarlement, waar 
tolkdiensten voor meer talen beschikbaar zijn en waar men 
veel talen gebruikt, tenminste in de voltallige zittingen van het 
Parlement. 

Op de vraag of er regelgeving nodig is 
voor een nieuw systeem van werktalen, 
antwoordde een grote meerderheid (78%) 
van de bureaucraten die in dienst van de EU 
staan, dat ze dat zouden verwelkomen, maar 
dat vinden veel minder parlementariërs 
(41%; Schlossmacher 1996, p.98). Typerend 

is dat mensen die ‘kleine’ talen spreken (bijvoorbeeld Deens 
of Portugees) geen veranderingen wensen, mogelijk in de 
veronderstelling dat hun talen zelfs nog meer dan thans het 
geval is, opzij zouden worden geschoven. Dezelfde analyse 
merkt op, dat er een groot aantal is, dat wenst dat het Duits 
gebruikt moet worden als taal met de hoogste prioriteit en 
rang, in tegenstelling tot een systeem met alleen het Engels, 
of alleen het Frans en Engels als werktalen (dezelfde tekst, 
p.103). Een verdere vraag in het onderzoek van Quell was, of 
een formele oplossing van het onderwerp werktalen in de EU 
een één-, twee- of drietalig systeem zou moeten zijn en zo ja, 
welke van de officiële talen die rol zou moeten krijgen. De 
resultaten toonden een sterke voorkeur voor het tweetalige 
(Frans en Engels) of drietalige (Frans, Engels, Duits) systeem 

Is er een goed geïnformeerde 
discussie over alternatieven 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld 

Esperanto?
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tegenover het ééntalige. De onderzoekers hadden bovendien 
de idee dat er meer steun is voor het alleen-Engels-systeem 
onder mensen, die het Engels als tweede taal gebruiken dan 
onder geboren Engelssprekenden.34 

Ook het werk van Schlossmacher toont een groot scala aan 
meningen over de vraag of nieuwe lidstaten beslist dezelfde 
taalrechten moeten hebben als de ‘oude’. Hier merkt men 
weer dat bureaucraten er minder voor zijn dan parlementariërs 
dat nieuwe lidstaten beslist dezelfde taalrechten moeten 
hebben als de ‘oude’.35 Het is meer dan waarschijnlijk 
dat er beslissingen over taalpolitiek worden genomen als 
nieuwe staten bij de EU komen, al was het maar daarom, 
dat bijkomende talen de regeling voor simultaan tolken 
sterk compliceren. Betekent dat, dat in de toekomstige EU, 
in vergaderingen, waar staatshoofden bij aanwezig zijn, hoge 
ambtenaren en bureaucraten van het middenkader, politici en 
experts, men de eigen taal niet mag gebruiken? Wanneer men 
hen toelaat tot de Europese club (een club waarvan de regels 
juridisch geldig zijn in elke lidstaat), zullen ze dan alleen in het 
Frans of Engels te horen zijn? Antwoorden daarop kan niemand 
op dit moment geven, maar het gaat om iets fundamenteels: is 
de EU echt een democratisch partnerschap van lidstaten met 
gelijke rechten?

Omdat de politiek passief is, regelgeving door inertie... 
is de enige taal die daarvan profiteert, het Engels. Als men 
bedenkt, dat de meerderheid van de mensen niet wil, dat het 
Engels zich meer verbreidt, is het dus vreemd, dat het zich 
desondanks als taal van de Europese bureaucratie vestigt. 
(Quell 1997, p.71). 

34 Hoewel Quell zorgvuldig en voorzichtig heeft geanalyseerd, neigt hij ertoe de mening te aanvaarden, dat sprekers van de tweede taal ideaal als 
agenten van verandering optreden, niet alleen omdat ze sterk gemotiveerd zijn, maar ook omdat ze een taal steunen, waarmee ze niet zijn verbonden 
op een botweg nationale en culturele manier en dus zal men hen niet gauw als ondersteuners zien van een politiek van egoïstische, nationalistische 
motieven (Quell 1997, p.70). Misschien is deze conclusie geldig in het kader van dit onderzoek; maar als men haar in een bredere context plaatst, is 
ze minder te veralgemeniseren. De onderzoeken van Schlossmacher wijzen uit, dat EU-bureaucraten minder dan parlementariërs staan op het gebruik 
van hun eerste taal in EU-instituties.

35 Tot op zekere hoogte kan dat “resultaat” een niet-natuurlijk resultaat zijn van de vorm van de vragenlijst, omdat de ondervraagden uitspraken 
moesten interpreteren, die men op verschillende manieren kan opvatten, hoe zorgvuldig men ze ook heeft geformuleerd. En is Amtssprache exact het 
equivalent van official language?

In de laatste vijfentwintig jaar heeft het Engels dezelfde 
rang van internationale taal aangenomen in de EU als in de VN 
en veel postkoloniale staten, wat zijn rol weerspiegelt van de 
taal van de Amerikanisering en ‘McDonaldisering’. Dat heeft 
gevolgen voor de taal-ecologie van de EU, die waarschijnlijk 
steeds meer zichtbaar worden in de komende decennia. 
Het Engels heeft een hegemoniale rol als internationale 
taal, waartegen het internationale recht, inclusief het recht 
aangaande mensenrechten, niets kan ondernemen, wat men 
ook verklaart in contracten over het niet aanvaardbaar zijn van 
discriminatie op basis van taal (over de beperkingen daarvan 
zie men Skutnabb-Kangas en Phillipson 1994b). 

Internationale taalhegemonie 
De taalhegemonie van het Engels komt op verschillende 

manieren tot uiting. Sommige weerspiegelen economische 
macht. De verbreiding van het Engels hangt minder af van 
militaire macht (hoewel de pacificatie in Bosnië het Engels daar 
versterkt en algemener maakt) dan van commerciële druk, niet 
in het minst die van multinationale corporaties en wereldwijde 
en regionale organisaties, zoals de EU. Het is duidelijk, dat 
taalhiërarchieën op het internationaal niveau niet direct 
gecorreleerd zijn met nationale demografische of economische 
krachten. Het Duits heeft het grootste aantal sprekers in de EU, 
de grootste internationale markt en de sterkste economie en 
het functioneert enigszins internationaal, maar er zijn weinig 
aanwijzingen, dat het een rivaal kan worden van het Engels. 
Het Engels profiteert bovendien van het onderwijs in vreemde 
talen, dat de internationale taalhiërarchie bevestigt. Om te 
kunnen concurreren op de wereldmarkt, investeren die staten,  
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wier talen rivaliserende internationale talen zijn – Frankrijk, 
Duitsland en Spanje – veel in het leren van het Engels in hun 
onderwijssystemen, hoewel men het Engels als bedreiging 
ziet voor lokale culturen en taalwaarden.36 

Ook internationale wetenschappelijke samenwerking 
wordt gedomineerd door het Engels. Perifere onderzoekvelden 
vallen vaak onder het monopolie van multinationale projecten 
die gebaseerd zijn op wetenschappelijk en taalimperialisme:37 
er zijn asymmetrische verhoudingen in de academische 
uitwisseling, die de rol van het Engels sterker maakt, en een 
hiërarchie van onderzoekparadigma’s, die men vaak legitimeert 
en zonder nadenken intern accepteert. De taal met de hoogste 
rang profiteert van de beelden die reclames van multinationale 
ondernemingen presenteren en de associatie van het Engels in 
de geest van mensen met succes 
en hedonisme. Die symbolen 
versterkt een ideologie, die de 
dominante taal verheerlijkt en 
andere minacht; deze hiërarchie 
wordt ‘gerechtvaardigd’ en intern 
geaccepteerd alsof het normaal en 
natuurlijk zou zijn, en niet als een 
uiting van hegemoniale doelen en 
belangen.38 De verbreiding van het Engels is duidelijk zichtbaar 
in de postkoloniale politiek, die de lokale taal-ecologie negeert. 
Academische ‘Westerse’ onderzoekingen naar de sociologie 
van de taal weerspiegelen vaak asymmetrische verhoudingen, 
zoals een recensie van een boek (geschreven door een 
Noord-Amerikaan) toont: Ziehier een typisch voorbeeld van 
samenwerking tussen Indiase en Westerse onderzoekers: 

36 Lees details over veranderingen in het onderwijs in vreemde talen in EU-landen in de afgelopen halve eeuw en de analyse van de gevolgen voor de 
keus van een taal in de interpersoonlijke communicatie bij Labie en Quell 1997.

37 Er vonden levendige debatten plaats in Hongaarse wetenschappelijke vaktijdschriften over de ongelijke verhoudingen tussen Noord-Amerikaanse 
wetenschappers en hun Hongaarse ‘partners’. Zie het speciale nummer van Replika over “Kolonialisme of partnerschap? Oost-Europa en de Westerse 
Sociale Wetenschappen”, 1996. Ik dank Miklós Kontra dat hij mij daarop heeft geattendeerd.

38 Een voorbeeld van enige tijd geleden: een hooggeplaatste beambte van de British Council beschouwt de huidige dominantie van het Engels op de 
belangrijkste gebieden van globalisering als even begrijpelijk als het feit, dat water naar beneden stroomt en de zon in het oosten opkomt en als men 
dat maatschappelijk feit aanvaardt, is het legitiem en onvermijdelijk, dat Engelssprekende landen uit dat feit nationale voordelen proberen te halen... 
(Seaton 1997, p.381).

oppervlakkig en hooghartig... Als wij de literatuur in regionale 
Indiase talen negeren over de taalproblemen in India, dan 
missen wij essentiële percepties. De Engelse taal geeft 
ons slechts één dimensie, één gezichtspunt en één venster 
(Kachru 1996, p.138, 140). 

Wereldwijd hebben die tendensen en vele andere, die 
integraal onderdeel zijn van de McDonaldisering, tot gevolg, 
dat zowel de elite als randfiguren het Engels willen kunnen 
gebruiken om de evidente reden, dat men er een sleutel in ziet 
om poorten te openen. De populariteit van het Engels moet ons 
niet het feit doen vergeten, dat in Afrika als geheel 90% van de 
mensen alleen maar Afrikaanse talen spreekt. Vergelijkbaar 
is de toestand in India; sprekers van het Engels slechts 5%. 
Als het wenselijk is, dat burgers in de landen op onze gehele 

planeet bijdragen aan de oplossing 
van lokale problemen en de lokale 
omgeving gebruiken voor lokaal 
inpasbare culturele, economische 
en politieke doelen, dan maakt dat 
het gebruik van lokale talen beslist 
noodzakelijk. Taalpolitiek moet die 
dimensies van de taal-ecologie in 
overeenstemming brengen met de 

druk van globalisering en internationalisering, die het Engels 
naar voren schuiven. Taalpolitiek moet expliciet zijn en moet 
gelijke voorwaarden inhouden voor alle volkeren en alle talen. 
Het is mogelijk een pleidooi te houden voor de verbreding 
van het internationale mensenrecht, zodat het de invasie van 
dominante internationale talen verhindert. 

Wereldwijd hebben tendensen, die integraal 
onderdeel zijn van de McDonaldisering, tot 
gevolg, dat zowel de elite als randfiguren 
het Engels willen kunnen gebruiken om de 
evidente reden, dat men er een sleutel in 

ziet om poorten te openen.
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Manifest van Praag
39

39 Dit Manifest is gepubliceerd na het Universala Kongreso de Esperanto in Praag in 1996 

Wij, leden van de wereldwijde beweging ter bevordering 
van Esperanto, richten dit manifest aan alle regeringen, 
internationale organisaties en mensen van goede wil. Wij 
verklaren onze intentie om met vaste wil verder te werken 
aan de volgende doelen en nodigen elke organisatie en iedere 
persoon afzonderlijk uit zich hierbij aan te sluiten.

Het Esperanto, in 1887 gelanceerd als project voor een 
hulptaal ten behoeve van internationale communicatie en snel 
geëvolueerd tot een levende taal vol nuances, functioneert al 
meer dan een eeuw om mensen over grenzen van taal en cultuur 
heen te verbinden. Ondertussen hebben de doeleinden van zijn 
sprekers niet aan belang en actualiteit ingeboet. Waarschijnlijk 
zullen noch het wereldwijde gebruik van enkele nationale 
talen, noch de vorderingen in de communicatietechniek, noch 
het ontdekken van nieuwe methoden van taalonderricht de 
volgende principes verwezenlijken, die wij essentieel achten 
voor een rechtvaardig en doeltreffend 
taalgebruik.

Democratie
Een communicatiesysteem dat 

bepaalde mensen voor het leven 
bevoorrecht, maar dat van anderen eist, 
dat ze er jarenlang energie in investeren om een minder 
hoog niveau van taalbeheersing te bereiken, is fundamenteel 
ondemocratisch. Hoewel Esperanto, zoals elke taal, niet 
volmaakt is, overtreft het elke rivaal in hoge mate wat betreft 
een gelijkwaardige, wereldwijde communicatie.

Wij stellen dat taalongelijkheid, communicatie-
ongelijkheid op alle niveaus tot gevolg heeft, inclusief 

op internationaal niveau. Wij vormen een beweging voor 
democratische communicatie.

Transnationaal
Elke nationale taal is gebonden aan een bepaalde cultuur 

en een bepaald volk of land. De leerling, bijvoorbeeld, die 
Engels leert, leert ook over de cultuur, de geografie en politiek 
van Engelstalige landen, voornamelijk de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië. De leerling die Esperanto leert, leert over 
een wereld zonder grenzen, waarin elk land als thuis wordt 
gepresenteerd.

Wij stellen, dat het onderricht in een nationale taal 
gebonden is aan een bepaald wereldbeeld. Wij vormen een 
beweging voor transnationaal onderricht.

Pedagogische effectiviteit
Slechts een klein percentage van 

degenen, die een vreemde taal leren, 
leren die echt beheersen. Volledige 
beheersing van Esperanto is zelfs mogelijk 
via zelfstudie. Verschillende onderzoeken 
hebben laten zien, dat het leren van 
Esperanto een propedeutisch effect heeft 

op het leren van andere talen. Men beveelt Esperanto ook 
aan als centraal onderdeel in cursussen, die leerlingen ervan 
bewustmaken wat taal is.

Wij stellen, dat de moeilijkheid van nationale talen altijd 
een belemmering vormt voor veel leerlingen, die toch voordeel 
zouden hebben van een tweede taal. Wij vormen een beweging 
voor doeltreffend taalonderricht.

De leerling die Esperanto leert, 
leert over een wereld zonder 
grenzen, waarin elk land als 
thuis wordt gepresenteerd.



Esperanto zwart op wit 34

Meertaligheid
De Esperanto-gemeenschap is één van de weinige 

taalgemeenschappen op wereldschaal, waarvan de sprekers 
zonder uitzondering twee- of meertalig zijn. Elk lid heeft de 
taak op zich genomen ten minste één vreemde taal te leren tot 
op spreekniveau. In veel gevallen leidt dat tot de kennis van 
en de liefde voor meerdere talen en over het algemeen tot een 
bredere persoonlijke horizon.

Wij stellen, dat de sprekers van alle talen, grote en kleine, 
zouden moeten beschikken over de reële kans zich een 
tweede taal eigen te maken tot op spreekniveau. Wij vormen 
een beweging die in die kans voorziet.

Taalrechten
De ongelijke machtsverdeling tussen de talen is een 

recept voor voortdurende taalonveiligheid of rechtstreekse 
taalonderdrukking bij een groot deel van de wereldbevolking. 
In de Esperantogemeenschap treffen sprekers van grote 
en kleine, officiële en niet-officiële talen elkaar op neutraal 
terrein, dankzij de wederzijdse wil compromissen te sluiten. 
Zo’n evenwicht tussen taalrechten en verantwoordelijkheden 
levert een precedent op om andere oplossingen voor 
taalongelijkheid en taalconflicten te ontwikkelen en op 
waarde te schatten.

Wij stellen, dat de grote machtsverschillen tussen de talen 
garanties op gelijke behandeling zonder onderscheid naar taal 
ondergraven, zoals die in zoveel internationale documenten 
zijn gegeven. Wij vormen een beweging voor taalrechten.

Taalverscheidenheid
De nationale regeringen neigen ertoe de grote 

verscheidenheid in talen in de wereld te zien als belemmering 
voor communicatie en ontwikkeling. Voor de Esperanto-
beweging echter, is de verscheidenheid in talen een 
voortdurende en onmisbare bron van rijkdom. Bijgevolg heeft 
elke taal, zoals elke soort van leven, al waarde in zichzelf en 
verdient bescherming en ondersteuning.

Wij stellen, dat de politiek van communicatie en 
ontwikkeling, indien niet gebaseerd op respect voor en 
ondersteuning van alle talen, leidt tot het uitsterven van de 
meerderheid van de talen van de wereld. Wij vormen een 
beweging ten behoeve van taalverscheidenheid.

Emancipatie van mensen
Elke taal bevrijdt en beknot de sprekers ervan, enerzijds 

door ze de mogelijkheid te geven onderling te communiceren, 
anderzijds door de communicatie met anderen te belemmeren. 
Opgezet als een universeel communicatiemiddel, is 
Esperanto een van de grootste functionerende projecten 
van de emancipatie van mensen; een project om het ieder 
mens mogelijk te maken als individu deel te nemen aan de 
menselijke gemeenschap, met stevige wortels in zijn lokale 
culturele en taalkundige identiteit, maar zonder er door 
beperkt te worden.

Wij stellen, dat het exclusieve gebruik van nationale talen 
onvermijdelijk belemmeringen opwerpt voor de vrijheid van 
uitdrukken, communicatie en vereniging. Wij vormen een 
beweging voor de emancipatie van mensen.
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Fragment uit Metropoliteno
OORSPRONKELIJK IN ESPERANTO GESCHREVEN DOOR VLADIMIR VARANKIN, 1902-193840

40 Varankin was een bekend Esperantist en activist in de Sovjetrespublikara Esperantista Unio. In 1938 op valse gronden gearresteerd en vermoord onder 
het Stalinbewind.

41 Spartakusbond, in 1919 opgericht door Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg 

42 ‘Schwarz-weiss-rot bis in den Tod‘

In de twintiger en dertiger jaren bestond de ‘Proleta Esperanto 
Korespondado’ op initiatief van de Soveta Esperantista Unio 
(Sovjet-Esperanto Unie), die bemiddelde bij correspondentie 
tussen verschillende niet-Esperanto-organisaties van 
arbeiders. PEK zorgde ook voor correspondentieadressen 
voor Sovjet-Esperantisten en omgekeerd. In het volgende 
fragment uit de roman ‘Metropoliteno’ (uitgegeven in 1933 in 
Amsterdam), komt de PEK ook aan de orde. De Sovjet-ingenieur 
Vitalij, die in 1928 de metrobouw in Berlijn bestudeert, spreekt 
voor een gehoor van Duitse communisten: juni 1928

Ik moet mijn werk weer onderbreken. Kameraden van de 
Roodfrontstrijders hebben mij uitgenodigd om verslag te doen 
over de situatie in de Sovjet-Unie. Ik kan moeilijk weigeren en 
zal hun binnen het kader van de wet zo uitgebreid mogelijk 
vertellen over de opbouw van het socialisme in de Sovjet-
Unie. Waarschijnlijk is dat nuttiger dan een roman schrijven.

De zaal waar ik zal spreken, is een beroemd bierhuis. De 
eigenaar, een praatzieke oude man, is er trots op, dat Lenin 
eens bij hem heeft overnacht. Het café stond altijd bekend 
om zijn revolutionaire bezoekers en ging van de vroegere 
strijdvaardige sociaaldemocraten niet over in de handen van 
fascistische verraders, maar viel als erfenis de Spartakisten41, 
communisten en Roodfrontstrijders ten deel.

In de voorzaal is alles net als in ieder ander café. Er staat 
een oude, ontstemde piano, een jazzband van vier personen 
doet horen en zien vergaan door een wilde kakafonie 
van geluiden, een magere zanger met holle, bleke kaken 
probeert iedere avond het geluid van de koperen bekkens 
en de trommels te overstemmen met exotische melodieën. 
Aan de tafeltjes zitten meestal vijf tot zes personen, zeer 
achtenswaardig en trouw aan de driekleur42. Zij verdragen de 
muziek geduldig en drinken elk een paar schuimende potten 
bier. Soms komt er een heel arbeidersgezin en dan bestelt de 
vader donker Münchner bier voor de kinderen. De baas kijkt 
vriendelijk van achter de toog naar de bezoekers. Ze vallen op 
door hun levensvreugd, werkeloosheid, slachtoffers van een 
genadeloos ondernemerdom, maar geen van hen verzet zich 
tegen de wet.

V. Varankin
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De Roodfrontstrijders vergaderen op 
de tweede verdieping. Als men daarnaar 
toe omhoog gaat, verandert alles. Ik 
ben verbijsterd. In een tel heb ik een 
afstand van 1000 km overbrugd en nu 
ben ik thuis, in de rode hoek van een 
van de fabrieken van Moskou. Ik heb 
geen tijd om rond te kijken. De zaal zit 
al stampvol. Wij en Erich zijn wat laat.

Maar terwijl ik begin met een 
voorzichtige opmerking, dat het alleen 
maar wat informatie is over de stand 
van zaken van de volkseconomie van de 
Sovjet-Unie, glijden mijn blikken over 
de muur. Tegenover mij hangt een rood 
doek met felle, in het oog springende 
letters: ‘Oorlog aan de imperialistische oorlog!’

Daaronder is de hele muur bedekt met buitenlandse 
correspondentie. Iets dergelijks heb ik zelf ook eens op touw 
gezet, toen ik diende in een afdeling van het Rode Leger. Het 
detachement correspondeerde met buitenlandse arbeiders in 
Esperanto. Ik hing op mijn beurt Duitse affiches aan de muur 
met de eis Max Hoelz vrij te laten en de kinderen van politieke 
gevangenen te helpen. Hier spreken de aanplakbiljetten 
daarentegen in zuiver Russisch over de herverkiezing van 
de Sovjets, over leningen voor de naasting van de industrie, 
enz. Middenin is het meest internationale gedeelte. Hier zijn 
brieven en foto’s van leden van de rode sovjetbrigades. Ik 
doe mijn ogen wijd open om te zien of in het midden niet een 
document is opgehangen met grote letters in het Esperanto.

Ik spreek over de eindeloze, verlaten velden, zo verschillend 
van de ijverig bewerkte stukjes Duits akkerland, over 
armoedige dorpen, over met stro bedekte, doorrookte krotten, 
over miljoenen kleine baasjes, die met elkaar het merendeel 
vormen van de bevolking van het socialistische land.  

43 Mensjewiek in tegenstelling tot Bolsjewiek, waren de gematigde socialisten in Rusland in 1917.

Ik vertel over de vijanden van 
het Sovjet-proletariaat, die zich 
schuil houden in duistere hoeken, 
over moorden op rapporteurs in de 
dorpen, over sabotage en opzettelijke 
tegenwerking door intellectuelen, over 
speculatie door zelfstandige kooplui, 
over het opleven van het antisemitisme, 
over het gebrek aan cultuur en de meest 
elementaire technische middelen. De 
toehoorders luisteren met open mond. 
Otto zit op de voorste bank en spert van 
verbazing zijn ogen wijd open. Hij raakt 
hoe langer hoe meer van de kook. Erich 
versombert. Onder de bestuursleden 
drukt zijn forse gestalte duidelijk 
onvrede uit. Rudolf Riz, secretaris van 

een afdeling in een voorstad, de buitenste van de tweede 
bank, is helemaal naar buiten gekropen, steunt zijn hoofd 
op zijn handen en wendt zijn blik niet van me af. Alice, op de 
vijfde rij, kijkt me aan met begrijpende, verstandige ogen. Als 
ik over de bureaucratie begin, zwijg ik een ogenblik, in twijfel 
of ik alles wel zal vertellen. Erich reikt mij een kroes bier aan. 
Ik drink wat.

Plotseling steekt een storm van verontwaardiging op in de 
kleine zaal. Erich luidt de bel tevergeefs. Otto schreeuwt, dat 
hij er geen woord van gelooft. Dat alles, wat ik heb gezegd, 
een aanmatigende leugen is en laster tegen de Sovjet-Unie. 
Dat hij zoiets dergelijks nooit in de krant heeft gelezen en 
dat ik niets anders ben dan een Mensjewiek43 of op zijn minst 
een aanhanger van Trotski. Een jong meisje van de Komsomol 
eist, dat er onmiddellijk verslag uitgebracht moet worden van 
mijn anti-Sovjet-uitlatingen aan het Centraal Comité van de 
CPSU. Er is iemand, die twijfelt aan mijn papieren en voorstelt, 
dadelijk mijn Sovjet-paspoort te controleren.

Vladimir Varankin in 1931
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Ik zit zonder een woord te zeggen rustig naar de verhitte 
gemoederen te kijken. Ik ben tevreden over de uitwerking van 
mijn woorden. Ook Rudolf Riz is tevreden. ‘Onze Genosse heeft 
gelijk’, zegt hij, ‘ik ben blij een Sovjetburger te 
zien, die niet bang is voor de waarheid. Maar 
hij moet nog een gevolgtrekking maken. Ik 
twijfel eraan of alle moeilijkheden, die het 
Sovjetproletariaat ontmoet, het gevolg zijn 
van objectieve oorzaken.’ Weer breekt de storm los, maar de 
bel in de energieke handen van Erich, doet hem snel bedaren. 
Alice stapt naar de tafel. Ze is een beetje van streek en in haar 
stem klinkt onderdrukte verontwaardiging.

‘Kameraden! Riz heeft ongelijk! Het heeft geen zin om daar 
te begrijpen, waar voor een communist alles duidelijk moet 
zijn, of om alles tegemoet te treden met een tendentieuze 
instelling. Onze kameraad is nog niet klaar met zijn rapportage. 
Hij heeft gesproken over alles, wat het organisme van de 
Sovjetstaat ondermijnt. Hij heeft een opsomming gegeven 
van de zweren, die dit lichaam aanvreten. Maar wil dat zeggen, 

44 Stad in de regio Oblast Rostow, Шахты .

dat dit lichaam hopeloos verziekt is? Betekent het, dat er in 
de Sovjet-Unie allen maar slechte dokters zijn, niet in staat 
de wonden te helen, die de oorlog achterliet? Wil dat zeggen 

dat het organisme verworden is en de strijd 
niet zal winnen? Hebben wij geen brieven 
gekregen uit de USSR? De kameraden uit 
de Sovjet-Unie zijn daarom juist zo sterk, 
omdat zij er niet voor terugdeinzen hun 

schaduwzijden te tonen. Er niet voor terugschrikken, want 
men moet zijn vijand in de gaten houden om hem met succes 
te kunnen bestrijden. Hebben wij op de afgelopen vergadering 
in deze zaal niet een brief gelezen van de Rode Brigade over 
de contrarevolutionairen van Shakhty?44 Laat onze kameraad 
verder gaan en laten wij hem niet belemmeren!

Stomverbaasd keek ik Alice aan. Hoe kwam ze aan dat 
heldere denkvermogen, waardoor ze onmiddellijk de kern van 
het vraagstuk bij de kop had? Haar kameraden hadden geen 
uitweg gezien uit de kwestie. Ze was werkelijk een interessant 
meisje!

Ik ben blij een Sovjetburger 
te zien, die niet bang is 

voor de waarheid.



Esperanto zwart op wit 38

Interview
MET NUMMER P23407, ALBIN MAKOVSKI (1908-1982)
DOOR JANUSZ SULŹYCKI45

45 Uit ‘Paco’, DDR-uitgave, 1979

JS: Samideano Makowski, er zijn al weer vele maanden 
voorbijgegaan, sinds ik u voor het eerst heb ontmoet. De 
mededeling dat u actief bent geweest voor Esperanto in een 
concentratiekamp van de Nazi’s klonk me bijna ongelofelijk in 
de oren. Bij iedere voetstap dreigde daar de dood, die ettelijke 
mensen reeds had weggenomen. De gevangenen zagen er 
door de honger, ziekte en kou uit als levende skeletten. En dan 
in zulke omstandigheden Esperanto-les geven? Maar laten we 
eerst wat over uw jeugd praten en wanneer u Esperantist werd.

AM: Ja, de tijd vliegt. Op 23 augustus 1928, op mijn 
twintigste verjaardag, kreeg ik van mijn vriend Józef Osowiecski 
een Esperanto-leerboek, waarin hij had geschreven:

‘Niets nobels, goeds in deze wereld is te bereiken zonder 
veel pijn en moeite (naar Z. Krasinski). Op de dag van je 
verjaardag geef ik dit aan jou, augustus 1928. Je Jozef.’

En het aan mij geschonken boekje werd een belangrijk 
keerpunt n mijn leven, waarvan ik later een groot deel aan 
de internationale taal wijdde. Al in mijn gymnasiumtijd had 
ik met enkele vrienden een Esperanto-kring opgericht, die 
onafhankelijk functioneerde, omdat toentertijd in onze stad 
Chojnice geen enkele onderwijzer van Esperanto te vinden 
was. Ik herinner me nog de namen van de vrienden van onze 
eerste Esperanto-kring op het gymnasium: J. Osowiecski, Z. 
Najdowksi (in maart 1943 in het Stutthof-concentratiekamp 
om het leven gebracht), E. Popek, C. Pankiewics, L. Zakrewski 
(doodgeschoten door de Nazi’s) en ook mijn zus, A. Makowska. 
We hadden al in 1926 de kring opgericht, maar toch beschouw 
ik mijn twintigste verjaardag als het begin van mijn Esperantist-
zijn, want vanaf toen ben ik actief geworden. Het is eigenlijk 
wel interessant hoe zo’n eenvoudig geschenk je leven kan 
beïnvloeden, niet?

JS: Inderdaad. Misschien zouden wij elkaar anders nooit 
ontmoet hebben...

AM: Na die tijd verschenen er in de ‘Gazeta Pomorska’ 
artikelen over onze activiteiten, vergaderingen, ontmoetingen, 
nieuws uit de buitenlandse Esperanto-beweging, enz. Vanaf 
nummer 265 werd ik op 17 november 1933 verantwoordelijk 
redacteur van de krant. Toen verschenen van tijd tot tijd 
artikelen van mijn hand op de voorpagina, waarin ik voor de 
naderende oorlog waarschuwde. Ons clubwerk liep goed, 
maar boven Europa begonnen zich donkere wolken samen te 
pakken. De gruwelijke storm begon 1 september 1939. Stromen 
bloed vloeiden op de aarde die door de bezetter was vertrapt. 
Elke culturele activiteit moest stoppen, veel actieve mensen 
werden meteen gedood als ‘gevaar voor de maatschappij’. Ook 
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veel Esperantisten kwamen om het leven. Er kwam een diepe 
nacht in de geschiedenis. Toch probeerden de mensen op een 
of andere manier hun leven een beetje te normaliseren, tegen 
dit wrede lot in. Ook ik. Ik trouwde in 1941...

JS: Maar een lang geluk was u niet beschoren...

AM: Jammer genoeg niet. Op 17 mei 1943 werd ik 
gearresteerd en op 8 juni 1943 werd ik opgesloten in het 
concentratiekamp Stutthof. Je naam deed er daar niet 
meer toe, iedere gevangene kreeg gewoon een nummer. 
Ik kreeg het nummer P 23407. Het is gewoon ondoenlijk te 
beschrijven, welke wreedheden de ene mens voor de andere 
kan bedenken. Zelf een boek van honderden bladzijden kan 
niet de tragedie beschrijven van 120.000 mensen die door 
de poort van het kamp zijn gegaan. En Stutthof was noch het 
grootste, noch het enige concentratiekamp. Iemand, die dat 
zelf niet heeft meegemaakt, kan nooit helemaal begrijpen, 
welk lot gevangenen in een Nazi-kamp moesten ondergaan.

JS: Ik hoop dat de mensen nimmer zo’n lot hoeven te 
ondergaan. Ik heb herinneringen van gevangenen gelezen 
en het leek me een onwezenlijk hel, die ik voor onmogelijk 
had gehouden, dat zoiets op deze planeet kon bestaan. Ja, 
er waren overlevenden, er blijven foto’s, 
films, documenten uit archieven. We zullen 
dat nimmer mogen vergeten, opdat het 
zich nooit meer zal herhalen. Toen u de 
poort van Stutthof binnenging, waren daar 
gevangen uit allerlei landen, niet?

AM: O, ja. Behalve Polen waren er ook Russen, Duitsers, 
Tsjechen, Denen, Italianen, Estlanders, Letlanders, Litouwers 
en Joden. In de barakken en op het werk waren de groepen 
gemengd. Daar heerste een andere ‘internationale taal’ op een 
gruwelijke manier: het Duits. Alle bevelen en mededelingen 
werden in het Duits gedaan. En o, wee de arme donder die 
ze niet meteen kon begrijpen. De zweep of de stok sloeg de 
‘woordenschat’ er wel in.

JS: en onder zulke omstandigheden had u de moed om 
Esperanto-les te gaan geven?

AM: Kijk, dat was een manier om je te vrijwaren van 
psychische degeneratie en ontmenselijking – de gevaarlijkste 
concentratiekampziekte. Het was een kwestie van 
zelfverdediging: de gedachten losmaken van de alledaagse 
werkelijkheid, die je geestelijk kapot maakte; de tragedie 
vergeten, de bij iedere voetstap dreigende dood. Door ze 
bezig te houden met iets waardevols, met cultuur, werden 
de gevangenen aangespoord tot samenwerking, werden 
ze gedwongen een actieve houding aan te nemen, die weer 
psychisch de nodige sterkte gaf. Zo kon je overleven. Om het 
beeld volledig te maken, moet je weten dat de activiteiten van 
mijn Esperanto-groep maar een van de vormen van culturele 
activiteiten van gevangenen waren. Er was een grote behoefte 
aan literatuur. Er circuleerden fragmenten van boeken van 
Mickiewics, Conrad, Sienkiewicz, Wells en Tolstoi, die van hand 
tot hand gingen. Op het eind van 1944, toen zelfs de bewakers 
van het kamp zich bewust werden van het naderend einde 
en de spoedige nederlaag van Hitlers leger, leefde ook het 
culturele leven op. Er vonden zelfs declamatieavonden plaats 
en komische programma’s met goochelaars. Vooral de lezingen 
van Jan Rostafinski, professor in de natuurwetenschappen uit 
Warschau, waren interessant en populair. Hij vertelde veel 

over zijn reizen, over ruimtevaart, over het 
leven van Pasteur, en dergelijke.

Priesters organiseerden stiekem 
’s avonds en ’s ochtends het gemeen-
schappelijk gebed en heilige missen (onder 
andere in de Kerstnacht). Ze namen ook de 

biecht af en reikte de communie uit. Voor veel gevangenen 
waren die religieuze activiteiten een grote morele en 
psychische steun.

JS: Maar zullen we terugkeren naar uw Esperanto-
activiteiten, die vooral onze lezers interesseren. Kunt u daar 
wat meer over vertellen?

AM: In de herfst van 1943 praatte ik tijdens graafwerk 
met dr. L. Duszyński. Het gesprek kwam op vreemde talen. 
Duszyński kende een paar talen vloeiend, onder andere 
Spaans, en liet zijn interesse blijken, toen ik zei, dat ik de 

Je naam deed er daar niet 
meer toe, iedere gevangene 

kreeg gewoon een nummer. Ik 
kreeg het nummer P 23407.
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internationale taal kende. We gingen een experiment doen: hij 
zou mij in het Spaans aanspreken en ik hem in Esperanto.

Het resultaat was verbluffend, omdat de gelijkenis tussen 
beide talen groot is, zodat we elkaar gedeeltelijk konden 
begrijpen.

Meer en meer gevangenen interesseerden zich voor onze 
gesprekken in vreemde talen. Dat was er de oorzaak van dat 
ik in de winter van 1943-1944 in het geheim lezingen ging 
houden over Esperanto. Enkele tientallen mensen wilden 
het zelfs gaan leren. Toch was ik er bang voor, dat als onze 
activiteiten een te grote omvang zouden krijgen, want dan 
kon het wel eens op een tragedie uitlopen. We waren per slot 
van rekening gevangenen in een concentratiekamp waar elke 
vorm van culturele activiteit absoluut verboden was.

In het voorjaar van 1944 begon ik stiekem een Esperanto-
leerboekje te schrijven en uit mijn hoofd de grammatica te 
noteren. Een toen begonnen die speciale Esperanto-lessen. 
Onze groep Esperanto-leerlingen kwam bijeen in de barak 
na een miserabel avondeten. Ook op het werk probeerden 
we zachtjes in Esperanto te praten. Ze waren verrukt van de 
eenvoud en de melodieuze klank van de internationale taal.

JS: Herinnert u zich nog de namen van uw collega’s, die de 
lessen volgden?

AM: Veel namen zijn uit mijn herinnering verdwenen, 
maar sommige vrienden herinner ik mij nog: W. Rac – arts, J. 
Dunajski – bankbediende, M. Kalutta – onderwijzer, Duszyński, 
de gebroeders Porozyński. Af en toe kwamen er ook andere 
gevangen naar ons, onder andere professor Jugurtis, ex-
minister van financiën van Letland en pastoor Lipiunas, die 
enkele talen vloeiend sprak.

Na de bevrijding gingen onze wegen uiteen.

JS: Het lijkt erop, dat er maar één grote wens bij de mensen 
leefde: de oorlog overleven en zo snel mogelijk uit dat helse 
oord wegkomen. Hoe kun je verklaren dat zelfs in zo’n situatie 
Esperanto belangstelling wekte?

AM: Eigenlijk waren onze woorden in en over de 
internationale taal, over vriendschap tussen alle volkeren 

volkomen ongeschikt voor die wereld, die omringd was door 
prikkeldraad. Waar men bij iedere voetstap de menselijke 
waardigheid vertrapte , waar de dood ons steeds vergezelde en 
waar een mensenleven niet veel meer waard was dan het leven 
van een rat. Toch wisten we dat die door mensen geschapen 
hel niet lang kon duren, dat er vrede zou komen, hoewel we die 
niet allemaal zouden beleven. We geloofden, dat de mensen 
na de oorlog in herinnering aan de tragedie, een nieuwe orde 
zouden opbouwen, waarin alle mensen, onafhankelijk van 
ras, nationaliteit of levensbeschouwing, vriendschappelijk 
met elkaar zouden samenleven. Het waren zaken, die ons 
hartstochtelijk bezig hielden en die ons moed gaven en ons 
deden geloven in het goede, dat diep in de mens verborgen 
is. We praatten over het nieuwe leven na de bevrijding, we 
maakten plannen voor de toekomst. En het denken aan die tijd 
verzachtte ons bitter alledaagse leven.

En juist hier, in een wereld vol van angst en rassenhaat, 
straalde de idee van dr. Zamenhof – over de noodzaak van 
wederzijds respect en broederschap tussen de mensen van 
verschillende landen – in alle volheid en bewees zijn waarde 
en geschiktheid in een multinationale samenleving.

Wij wilden door middel van Esperanto een groepje 
goedwillende mensen vormen. Het is dus geen toeval, dat 
de eerste teksten van het door mijzelf geschreven Esperanto-
leerboekje over de mens zelf gingen, over de schoonheid 
van de wereld, waaruit wij weggenomen waren, over 
bevolkingsgroepen, naties en de universele taal. Ondanks 
het feit, dat het nationalisme en de rassenhaat daar hun 
hoogtepunt bereikten, hetgeen resulteerde in onbeschrijfelijke 
wreedheden.

JS: Zelfs in concentratiekampen bestond wel een 
verzetsbeweging. Hoe functioneerde die bij u?

AM: Als iemand het tegen u heeft over een georganiseerde 
opstand in een kamp, het verzamelen van wapens, en 
dergelijke, rangschik dat dan maar onder de fabeltjes. 
Dat was irreëel. Elke vorm van verzet had het daar uiterst 
moeilijk en op lek moment kon men ontdekt worden met alle 
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verschrikkelijke gevolgen van dien46. Toch 
was er solidariteit onder de gevangenen. Als 
iemand van thuis een pakje kreeg met eten, 
dan werd een deel meteen aan vrienden 
uitgedeeld. De gevangenen mochten brieven 
schrijven aan hun familieleden in het Duits, 
dat maar weinigen kenden. Dan hielpen wij de 
‘kontraŭgermanlingvaj krokodiloj’ (mensen die 
hun eigen taal bleven gebruiken in plaats van 
het Duits als internationale taal). Sommige 
gevangenen konden heimelijk radioberichten 
uit Londen of Moskou beluisteren. Al gauw 
wist het hele kamp van nieuwe nederlagen 
van Hitler-Duitsland.

JS: Welke belevenissen zijn met name in 
uw geheugen gegrift?

AM: In juli 1944 organiseerden enkele hoge 
officieren een aanslag op Hitler, die helaas bij toeval de aanslag 
overleefde. Overigens maakten onze ‘radiospecialisten’ daar 
tamelijk snel melding van. Daarna heeft men in Stutthof een 
speciale afdeling gebouwd, die zwaar bewaakt werd en die 
volkomen geïsoleerd was van de rest van het kamp. Daarin 
werden de familieleden van de officieren, die het gewaagd 
hadden de hand tegen de Führer op te heffen, opgesloten. Op 
het eind van de zomer van 1944 kwamen transporten aan van 
de opstand in Warschau.

Toch was de meest dramatische dag voor allen wel de 25e 
januari 1945. Toen begon de evacuatie van Stutthof, te voet, 
de zogenaamde ‘mars des doods’, voor velen inderdaad de 
laatste mars. Meer dan 25.000 gevangenen werden ingedeeld 
in kolonnes van ca. 1200 personen. De kolonnes werden 
bewaakt door bewapende soldaten met speciaal gedresseerde 
honden.

Voor onderweg kreeg iedere gevangen 1 pond brood mee 
en een stukje margarine. Ze moesten waden door de met een 
dikke laag sneeuw bedekte velden bij 15-20 graden vorst, van 
de ochtend tot de schemering. We sliepen in hooischuren en 

46 Toch zijn er historische gegevens over verzet in kampen. In ‘Naakt onder de wolven’ van Bruno Apitz, ook in Esperanto vertaald, wordt daarover verteld.

koestallen. Honger en uitputting velden velen 
onderweg. Steeds vaker beëindigde een schot 
van een bewaker iemands kwelling. Alleen 
al in februari 1945 stierven er van de 1100 
mensen in onze kolonne 800 door de tyfus 
en de honger. Gelukkig gaven Kasjoeben (de 
plaatselijke bevolking in Noord-Polen) ons 
eten en kleren.

In de nacht van de elfde maart 1945 
bevrijdde het Rode Leger ons, terwijl we al de 
laatste hoop aan het verliezen waren...

JS: De meeste gevangenen hebben dat 
ogenblik dus niet beleefd. En ondanks uw 
gebroken gestel begon u weer actief te 
worden...

AM: Thuis wachtten mijn vrouw en 
dochtertje op mij. Bovendien besloot ik mijn 

rechtenstudie aan de N. Copernicus-universiteit in Toruń af te 
maken. Onze Esperanto-kring begon weer te functioneren en 
er verschenen artikelen over Esperanto in onze krant.

Tegenwoordig is Stutthof een museum voor de martelaren 
van het kamp, waar ik ook als gids heb gewerkt. Alleen al in 
de zomer van 1964 heb ik meer dan 2000 bezoekers door 
het kamp geleid. Nu staan mijn leeftijd en gezondheid me 
niet meer toe om me vrij te bewegen, zodat ik al mijn energie 
wijd aan het museum bij mij thuis. Het is een van de rijkste 
musea in de omgeving, Elke dag komen er bezoekers en van 
tijd tot tijd komt er zelf een journalist. Later krijgen we dan de 
artikelen uit deze of gene krant.

JS: In oktober 1976, tijdens het negentiende Poolse 
Esperanto-congres, hebt u de Gouden Speld voor 
Verdienstelijke Esperantisten uitgereikt gekregen. Uw 
activiteiten voor Esperanto worden dus zeer gewaardeerd.

MA: Dat was een ontroerend moment voor mij. Ik ben zeer 
gesteld op dit eerbewijs voor mijn bescheiden werk in de 
moeilijkste periode van onze geschiedenis.

La danĝera lingvo: Over de 
vervolging van Esperantisten 
onder dictatoriale regimes
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Een leven met en voor Esperanto
DOOR ARMAND SU47

47 Armand Su (1936-1990) was pseudoniem van Chengzong Su. De tekst is uit ‘El Popola Ĉinio’ nrs. 10 en 11, 1979. ‘El Popola Ĉinio’ was een gedrukt 
maandblad in Esperanto, nu een webmagazine

48 ‘Lente in de herfst’. Julio Baghy 1891-1967. Beroemd Esperanto-schrijver, Hongaar van geboorte. Schreef zowel oorspronkelijke werken in het 
Esperanto als dat hij uit het Hongaars vertaalde. Samen met Kalocsay redigeerde hij ‘Literatura Mondo’, een literair tijdschrift in Esperanto. 

49 Bakin 1904-2005, pseudoniem van Li Feigan, was vice-voorzitter van de Chinese Federatie van Literaire en Kunstkringen en van de Vereniging van 
Chinese schrijvers. Esperantist vanaf 1921; vertaalde verschillende Esperanto-werken in het Chinees.

50 Edmond Privat, Zwitsers Esperantist. Is zeer belangrijk geweest voor de Esperanto-beweging in de periode tussen de twee wereldoorlogen.

Ik heb voor het eerst over Esperanto gehoord in 1951. Ik 
was 14 en leerling van een middelbare school. Toevallig las ik 
de Chinese vertaling van ‘Printempo en la aŭtuno’ van Julio 
Baghy48. In het voorwoord gaf de vertaler, Bakin49, tot in details 
een beeld van het leven van Baghy en noemde daarbij ook 
Esperanto. Vier jaar later, in 1955, las ik de Chinese vertaling 
van ‘Vivo de Zamenhof’ van Edmond Privat50. Hierdoor raakte 
ik niet alleen bekend met de nobele persoonlijkheid van 
Zamenhof, maar ook met de historische betekenis van diens 
schepping, het Esperanto. Toen ik het laatste hoofdstuk las, had 
ik tranen in mijn ogen. Ik was zeer aangedaan door zijn ideaal 
om de taal Esperanto over de hele wereld, voor alle mensen, 
te verbreiden. Deze gemeenschappelijke internationale taal 
sprak me zeer aan. Al vanaf mijn jeugd had ik veel interesse 
voor vreemde talen, omdat ik dacht dat als je een vreemde taal 
leert, je als het ware een ander venster op de wereld opent. 
Hoe meer talen je kent, des te meer vensters gaan er open en 
des te beter en duidelijker je de wereld leert kennen.

Tot januari 1954 had ik al vijf Europese talen geleerd. 
Daarom leek me het leren van Esperanto erg gemakkelijk. 
In minder dan een maand leerde ik Esperanto met het oude 
leerboek van Hujucz en begon ik mijn eerste gedachten in 
Esperanto op papier te zetten, in de vorm van aforismen en 
gedichtjes. Net in dat jaar, 1956, begon ik als 19-jarige jongen 
gedichten in verschillende talen te schrijven en toen begon ik 
dus ook in Esperanto te schrijven.

In april 1957 werd ik lid van de Universala Esperanto Asocio 
(Wereld Esperanto Vereniging) dank zij de hulp van mijn oom, 
professor Edward Su uit de VS, die sympathiek stond tegenover 
Esperanto en mijn contributies en boekenbestellingen 
betaalde.
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Nadat ik lid geworden was van UEA 
werd Esperanto mijn belangrijkste 
studieobject en ging er een nieuwe weg 
open naar internationale vriendschap 
en culturele uitwisseling. Ik kreeg 
Esperanto-tijdschriften uit verscheidene 
landen en las ze gretig, vooral de 
gedichten, en schreef zelf ook gedichten in de internationale 
taal, wier welluidendheid en bruikbaarheid voor het maken van 
poëzie mij versteld deden staan.

In 1960 debuteerde ik als nieuwbakken Esperantist in 
‘Norvega Esperantisto’ nr. 3, met twee gedichten en daarmee 
begon mijn literaire activiteit in mijn dierbaarste taal. In 
hetzelfde jaar begon mijn vruchtbare correspondentie met de 
beroemde Esperanto-schrijver Julio Baghy. De naam ‘Baghy’ 
is tamelijk bekend in China. Want zijn novelle ‘Printempo en 
la aŭtuno’, in 1931 in het Chinees vertaald, was in 1956 al aan 
haar 16e druk toe. Dat verhaal is zo mooi geschreven en zo 
goed vertaald, dat ik, toen ik het gelezen had, mijn tranen niet 
kon bedwingen bij het afscheid van de jonge hoofdrolspelers. 
In oktober 1960 stuurde ik Baghy een brief in dichtvorm, 
waarin ik hem vroeg, of het mogelijk is de heldin uit het 
verhaal, die goedhartige en beeldschone Eva, een keer in het 
echt te ontmoeten. Baghy was voor mij een vader geworden. 
Na enkele weken kwam zijn antwoord. Een lange brief, die hij 
zelf geschreven had, met een gesigneerd portret en enkele 
gedichten.

Hij beschouwde mij als zijn Chinese zoon en moedigde 
mij aan verder te schrijven in het Esperanto. Dit alles was een 
enorme eer voor mij! In de zomer van 1961 spraak hij over mij 
in de club in Boedapest en droeg er mijn gedichten voor. Op 
het eind van 1961 stuurde hij mij als nieuwjaarsgeschenk zijn 
drama in dichtvorm ‘Sonĝe sub Pomarbo’ (dromend onder 

51 Dr. Marjorie Boulton (1924-2017) is een bekende Engelse Esperantiste die o.m. een biografie van Zamenhof heeft geschreven, welke ook in het Engels 
te lezen is. 

52 Kalman Kalocsay (1891-1976), eveneens een bekend Esperanto-schrijver. Vertaalde het Hongaarse meesterwerk “La Tragedio de la Homo” van I. 
Madach en was mederedacteur van ‘Literatura Mondo’. 

een appelboom) via zijn ‘dochter’ in 
de poëzie, de beroemde Esperanto-
schrijfster Marjorie Boulton51.

Vanaf die tijd hebben wij heel wat 
brieven uitgewisseld. Hoeveel boeken 
ik niet van haar gekregen heb.. Haar 

brieven zijn voor mij een onafscheidelijk deel van mijn leven 
geworden. Allebei zijn we ’zoon en dochter’ van Baghy.

Ik heb ook met vele andere bekende Esperantisten 
gecorrespondeerd, met pioniers in verscheidene landen. Met 
dat corresponderen had ik twee dingen op het oog: schrijven 
in Esperanto om onze oorspronkelijke literatuur te verrijken en 
om de ‘groene’ wereld de Chinese literatuur bekend te maken 
door – naar het voorbeeld van Kalocsay52 – uit de wereldpoëzie 
gedichten in het Esperanto te vertalen. Ik ben op mijn dertiende 
begonnen om gedichten te schrijven in het Chinees en ik heb 
in totaal meer dan twintig talen geleerd, waarvan ik er zes kan 
spreken, waaronder Esperanto. De andere talen kan ik in ieder 
geval lezen. Door dit voorrecht heb ik vriendschapsbanden 
gesmeed met mensen in meer dan zestig landen; ik heb 
kunnen praten met vrienden uit meer dan dertig landen.

Als Chinees vond ik dat mijn belangrijkste taak moest 
zijn om de Chinese cultuur aan de ‘groene’ wereld bekend te 
maken door artikelen en gedichten. Bijvoorbeeld de beroemde 
oude dichters Qu Yuan, Lou You, Du Fu, de componist Nie 
Er, de nationale held Zheng Chenggong, de patriottische 
spoorwegingenieur Zhan Tianyou, enz.

Aan de andere kant besteedde ik veel tijd aan het vertalen 
van Chinese poëzie in Esperanto. Ik heb gedichten vertaald uit 
de bekende oude bundel ‘300 gedichten uit de Tang dynastie’, 
Su Dongpo en Lu You uit de Song dynastie, alsook van de 
bekende hedendaagse dichter Zang Kejia, wiens gedichten 
verschenen in ‘Belarta’, dat vanaf 1961 werd geredigeerd door 

Dat verhaal is zo mooi geschreven 
en zo goed vertaald, dat ik, toen ik 
het gelezen had, mijn tranen niet 
kon bedwingen bij het afscheid 
van de jonge hoofdrolspelers. 



Esperanto zwart op wit 44

William Auld53. Dat nummer heb ik toen zelf 
aan de auteur gegeven bij mijn bezoek aan 
Beijing in november 1965. Hij was er zeer door 
ontroerd en gaf mij dadelijk toestemming 
om welk gedicht dan ook van hem in het 
Esperanto te vertalen zonder voorwaarden 
vooraf en hij schreef in zijn memoboekje 
de volgende woorden: ‘Kameraad Armand 
Su, lever een persoonlijke bijdrage aan de 
socialistische opbouw’. Verder schreef ik 
voor ‘Monda Kulturo’ op basis van oude 
Chinese legendes gedichte verhalen en voor 
‘Kontakto’ schreef ik toeristische artikelen 
over het ondergrondse paleis in Beijing, de 
Longmen grotten, enz.

Ik concentreerde mijn studie op de Esperanto-poëzie. Ik 
houd het meest van de gedichten van Baghy, Boulton, Lovin, 
Piĉ54, Urbanova, en anderen, en ik probeerde onze Esperanto-
dichters aan onze jonge generatie te presenteren. Ik creëerde 
de rubriek ‘Ontmoetingen met onze dichters’ in het Zweedse 
jongerentijdschrift ‘Kvinpinto’, waarin ik Deŝkin, Clark en 
Thorsen heb geïntroduceerd (nr. 6 van 1962 en de nrs. 1,2 
van 1963). Verder heb ik schetsen van Baghy, Boulton, Privat, 
Jung, Kalocsay, Szilagyi gepubliceerd in ‘La Nord-Amerika 
Esperanto-Revuo’ van 1963-1964. Ook in ‘Oomoto’ zijn 
artikelen van mij verschenen (nrs. 11,12, 1964), evenals in ‘La 
Juna Penso’, ‘Heroldo de Esperanto’, enz.55

De ‘Groene Wereld’ toonde veel sympathie voor mij. Het 
Spaanse tijdschrift ‘Hejs’ en het Zweedse ‘La Espero’ drukten 
mijn foto af op de omslag (okt. 1962, jan. 1963). Op 5 febr. 
1963 zond Radio Rome een voordracht uit van Luigi Minnaja 
over mij. Samen met zijn vrouw declameerde hij acht van 

53 William Auld (1924-2006). Schot, bekend om zijn literaire activiteiten in Esperanto (een van het viertal Schotse Esperanto-schrijvers). Schreef o.m. 
‘La Infana Raso’, was voorzitter van de Akademio de Esperanto.

54 Piĉ (pietsj): Karolo Piĉ bekend Tsjechisch schrijver van o.m. ‘La Litomisjla Tombejo’

55 ‘Oomoto’ is het orgaan van de gelijknamige Japanse beweging, die ook Esperanto gebruikt; ‘La Juna Penso’ was het orgaan van SAT-jongeren; 
‘Heroldo de Esperanto’: een algemeen tijdschrift.

56 TEJO = Tutmonda Esperanto Junulara Organizo = Wereld Esperanto Jeugd Organisatie

mijn gedichten. Verschillende Esperantisten 
in andere landen vertaalden mijn artikelen 
of filmkritieken (speciaal voor die landen 
geschreven in Esperanto). Ik zal nooit hun 
vriendschap en hulpvaardigheid vergeten.

Het verdedigen van Esperanto en er 
reclame voor maken is de plicht van iedere 
Esperantist. In 1961 stuurde ik een voorstel 
over Esperanto naar ‘World Student News’ in 
verband met de literaire concoursen die door 
dit orgaan van de internationale Studenten 
Vereniging in zes talen werd georganiseerd. 
Hoewel het antwoord van de redactie 
negatief was, verscheen het voorstel toch 

op de eerste bladzij van nr. 12 uit 1961 en kreeg ik reacties. 
Al in nr. 4 van 1962 verscheen een brief uit de VS die mijn 
voorstel steunde. Tegen het Franse neofascisme dat Esperanto 
vervolgde, schreef ik het artikel ‘Ĉu silenti aŭ agi tuj?’ 
(Zwijgen of direct tot actie overgaan?) in het oktobernummer 
van ‘La Juna Penso’. Op verzoek van dr. Victor Sadler schreef 
ik ‘Esperanto kaj la azia junularo’ (Esperanto en de Aziatische 
jeugd) voor het proefnummer van het grootste internationale 
jongerentijdschrift ‘Kontakto’.

1965 was een belangrijk jaar voor mijn Esperanto-
activiteiten. Ik werd ‘delegito’ (gedelegeerde) van UEA in 
China en vast medewerker van het literaire tijdschrift ‘Monda 
Kulturo’. Ik kreeg een plaatsje tussen de groten zoals Baghy, 
Kalocsay, Boulton, Ragnarsson, en anderen. Verder won ik een 
prijs in het internationale poëzieconcours dat door Oomoto 
was georganiseerd. In 1966 werd ik gekozen tot Chinees lid 
van het comité van TEJO56 en tevens vertegenwoordiger van 
de Esperanto-muziekvereniging Muzilo. In augustus kwam in 

Gedichten van Armand Su, 
Ĉina Esperanto Eldonejo, 1992
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Japan het ‘Utafesta Poemaro’ uit (een gedichtenbundel met 
haiku’s bij het Uta-feest) met bekroonde gedichten van mij, 
biografische noten en een foto.

Op het eind van 1966 kreeg ik onverwacht de beste wensen 
en een foto, geschonken door de Oostenrijkse president Franz 
Jonas57. Wat een eer voor mij dat het Oostenrijkse staatshoofd 
en beroemde Esperantist zijn sympathie voor mij toonde.

In 1966 werd ik getroffen door de orkaan van de Culturele 
Revolutie. Vanaf augustus onafgebroken huiszoekingen. 
Buitenlandse boeken en tijdschriften werden verbrand 
en privé bezittingen geconfisqueerd. Een brief naar het 
buitenland sturen was levensgevaarlijk en bovendien 
had ik er het geld niet meer voor. In die uiterst moeilijk en 
gevaarlijke omstandigheden ging ik toch door met mijn werk 
voor Esperanto. Ik schreef nog steeds Esperanto-gedichten en 
correspondeerde.

In 1967 werd ik de enige Chinese Esperanto-correspondent 
van de Internationale Tribune van Poëzie in Geneve. Ik 
introduceerde de rubriek over Esperanto-poëzie in haar orgaan, 
dat in vele talen uitkwam. Voor “Poésie Vivante’ maakte ik 
Esperanto-vertalingen van de Tsjechische dichter dr. Ondra 
Lysochorsky.

Ik had nooit gedacht dat mijn gedichten in het Esperanto 
en mijn afwijkende opvattingen over politiek en kunst mijn 
‘contrarevolutionaire misdaad’ zouden worden. Dat kostte me 
15 jaar gevangenis!

In de avond van de 20e april 1968 doorzochten politie-
agenten mijn kamer, deden me handboeien om en voerden me 
in een jeep naar het districtspolitiebureau waar men mij dwong 
mijn ‘misdaad’ te bekennen. Ik schreef openlijk mijn mening 
neer over allerlei onrechtvaardigheden en mishandelingen van 
burgers, over de minachting van buitenlandse cultuuruitingen 
en het culturele despotisme van Jiang Qing58 en anderen. 
Tenslotte werd ik eind november 1969, nadat ik 19 maanden 

57 Franz Jonas, gestorven in 1974, was een bekend Esperantist, oprichter van Internacio de Socialistaj Esperantistoj in 1933.

58 Jiang Qing (1914-1991) derde echtgenote van Mao, lid van de ‘Bende van Vier’ achter de culturele revolutie 

had vastgezeten op het politiebureau, veroordeeld tot 15 jaar 
gevangenisstraf. Enige tijd daarna werd ik vanwege dat ik over 
het leven in het buitenland sprak, opnieuw veroordeeld tot nog 
eens vijf jaar er bovenop. In totaal dus 20 jaar!

Die tweede veroordeling maakte me nog moedelozer. 
Zou ik die 20 jaar wel uit kunnen houden? Zou ik nog levend 
uit de kerker komen? Zou ik mijn werk voor Esperanto weer 
kunnen oppakken? Esperanto, alleen Esperanto, was mijn 
belangrijkste gedachte. Als ik eraan dacht, ging er een pijnlijke 
trilling door mijn hart. Poëtische inspiratie, gemengd met pijn 
en verontwaardiging, zochten een uitweg. In feite heb ik vanaf 
het begin van mijn gevangenschap voortdurend in Esperanto 
gedichten geschreven. Ik heb die gedichten in mijn hoofd 
gepolijst en gebeiteld, ook al zat ik geketend in mijn cel. Het 
maken van Esperanto-poëzie gaf me veel vreugde en troost en 
gaf me moed om de wrede werkelijkheid aan te kunnen. Mijn 
moeder slaagde erin – op mijn verzoek – enkele nummers van 
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‘El Popola Ĉinio’ mee te brengen. Ik las ze gretig. Maar wie kan 
zich voorstellen hoeveel obstakels ik heb moeten overwinnen. 
tot ik op 21 juni 1975 getroffen werd door een beroerte waardoor 
ik eenzijdig verlamd raakte. Ik kon me noch vrij bewegen, noch 
praten. In die verschrikkelijke dagen dacht ik aan veel dingen: 
mijn toekomstig leven, mijn arme moeder en mijn dierbaarste 
bezit, Esperanto. Ik zou zeker doodgaan; toch moet Esperanto 
blijven voortbestaan, al ben ik in de gevangenis en geketend.

Maar hoe moet je in zulke omstandigheden Esperanto 
verbreiden? Al in 1971 had ik een brochure van 10 bladzijden over 
Esperanto in het Chinees geschreven, die onder gevangenen 
circuleerde. Met hen praatte ik vaak over de internationale taal 
en de man die ermee begonnen is, Zamenhof. Nadat ik in 1975 
ziek was geworden, werd ik me ervan bewust dat het meest 
doeltreffende middel om Esperanto te 
verbreiden is, de taal te onderwijzen. 
In mijn omgeving waren enkele 
leergierige jongeren die interesse 
hadden in Esperanto en ik vond 
meteen twee leerlingen onder hen. In 
de gevangenis is het absoluut verboden om vreemde talen te 
spreken of zelfs om papiertjes door te geven. Ik maakte lessen 
met grammatica in het Chinees terwijl ik half op bed lag en 
elke les verstopte in toiletpapier. Ik gaf de les eens per week 
via de WC door. Als we elkaar ontmoetten, praatten we wat 
in Esperanto, zachtjes, en ik verbeterde hun fouten. Op die 
manier schreven ze al na twee maanden hun eerste Esperanto-
brief aan mij. Ik heb les gegeven in 1975 en 1979.

In oktober 1976 werd de Bende van Vier afgezet. 
Pas toen kwam ik te weten dat alle mishandelingen en 
onrechtvaardigheden jegens burgers op last van de Bende van 
Vier waren gepleegd. President Hua Guofeng nam de leiding 
van de partij en regering over. De lente was aangebroken voor 
kunst en wetenschap. Als gevangene snakte ik naar mijn 
bevrijding, zodat ik een nieuw leven zou kunnen beginnen.

59 Canuto-fonds van UEA is bedoeld om contributies te betalen voor leden die dat niet kunnen (vooral in de Derde Wereld).

Tenslotte verklaarde het Volksgerechtshof mij als bij 
toverslag op 19 januari 1979 volledig onschuldig en was 
ik vanaf die dag geheel en al vrij – de dag, dat ik opnieuw 
geboren werd en een nieuw leven begon!

Vanaf de dag, dat ik vrij kwam, heb ik een werkplan gemaakt 
voor Esperanto met vertalen, schrijven, privé onderwijs, enz. 
Ik heb meteen aan UEA geschreven over mijn vrijlating. Ik 
werd meteen weer als lid geaccepteerd; via het Canuto-
fonds59 kon dat geregeld worden. In nr. 4 van ‘Esperanto’ van 
dat jaar kwam een berichtje over mij, waardoor ik een massa 
felicitatiebrieven en drukwerk kreeg toegestuurd. Dat maakte 
me erg blij. Ik was niet vergeten door de ‘Groene Wereld’!

Verscheidene mensen zochten me en vroegen naar me op 
het Universala Kongreso. Dr. Adriano Madaro, bekend Italiaans 

journalist en een persoonlijke vriend 
sinds 19 jaar, kwam speciaal naar 
Tianjin, toen hij over mijn vrijlating 
had gehoord en met een delegatie 
Italiaanse journalisten in China was.

Het Chinese nieuwsagentschap maakte daar melding van 
naar de Chinese kranten voor geëmigreerde Chinezen overal 
ter wereld. Ook vermeldden zij de uitgave van mijn eerste 
Italiaanse gedichtenbundel ‘Poesie della Cina’ (Gedichten uit 
China) onder redactie van dr. Madaro.

Een tijdje geleden kwam Daniel Kane, tweede secretaris 
van de Australische ambassade en Esperantist, speciaal bij 
mij op bezoek in Tianjin en we hebben lang gepraat over de 
vriendschap tussen Australië en China en Esperanto.

Voor de eerste keer toonde de binnenlandse pers grote 
sympathie voor mij; ook mijn werk voor Esperanto en mijn 
dichtwerk werden op hun merites geschat. De lokale krant 
‘Tianjin Ribao’ publiceerde over een hele pagina een literair 
artikel over mij, met foto, onder de titel: ‘Een opkomende 
nieuwe ster’ (27/4/1979) en twee dagen later verscheen er in 
de grootste culturele krant ‘Guangming Ribao’ uit Beijing een 

Ik zou zeker doodgaan; toch moet 
Esperanto blijven voortbestaan, al 

ben ik in de gevangenis en geketend.
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lang bericht van de correspondent over mij – ook met foto – en 
een redactioneel artikel, waarin ik geprezen werd. Diezelfde 
dag werd dat bericht in verkorte vorm twee keer in een 
nieuwsprogramma omgeroepen door de Centrale Volksradio 
in Beijing. Ook de krant ‘Chinese Jeugd’ rapporteerde over 
mij. Esperanto werd bij dit alles speciaal geaccentueerd. Dat 
wekte veel interesse bij de lezers in het land. Er stroomden 
verscheidene brieven binnen met verzoeken om nadere 
informatie.

Dat stimuleerde mij om artikelen te schrijven voor het 
dagblad ‘Tianjin Ribao’ en het jeugdtijdschrift ‘Heilongjiang 
Qingnian’. De radio van Tianjin liet een artikel over Esperanto 
horen, dat geschreven was door Wu Zhendxiong (Sizhvo).

Chinese vertalingen van mijn Esperanto-gedichten en 
mijn Italiaanse gedichten zijn verschenen in het belangrijkste 
Chinese poëzie-tijdschrift ‘Shikan’ en in andere tijdschriften. 
In juni werd ik door de Esperanto-sectie van Radio Beijing 
geïnterviewd en een kort toespraakje werd, met enkele 
gedichten, op de band opgenomen. Ook verslaggevers van 
‘El Popola Ĉinio’ kwamen bij mij op bezoek. Ik voel me erg 
gelukkig, dat de Esperantisten van mijn land me zoveel 
vriendschap tonen.

Op 24 juni 1979 hielden we in de gemeentebibliotheek van 
Tianjin de eerste bijeenkomst voor Esperantisten. Aanwezig 
waren de vicevoorzitter van de literaire sectie van het 
propaganda-departement van het Stedelijk Comité van de CP 
van Tianjin, Wu Hu, en bekende Esperantisten als Li Laorong, 
Sizhvo, en andere. We hebben genoeglijk met elkaar gepraat 
over o.m. de verbreiding van Esperanto in onze stad. Men toonde 
zich erg bezorgd om mijn gezondheid. Door bemiddeling van 
het Stedelijk Comité kon ik in maart worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Tot mijn ontslag uit het ziekenhuis in juni ben 
ik doorgegaan met werk voor Esperanto. Ik heb erover gepraat 
met dokters en verpleegsters.

Ik ben nog niet helemaal hersteld, maar ik wil me vol elan 
op mijn werk werpen, op de vier moderniseringen van ons land 
en op Esperanto. Behalve voor het schrijven van poëzie hanteer 
ik de pen ook voor een Chinese grammatica van Esperanto en 
doe ik mee met een groep die het nieuwe Esperanto-Chinees 
woordenboek redigeert.

Na de verplettering van de Bende van Vier is ook de lente 
voor Esperanto gekomen in ons land. Ik verwelkom die door 
nog energieker te werken aan de triomf van Esperanto in China!
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Fragment uit Amo inter Ruinoj
DOOR TREVOR STEELE60

60 Trevor Steele is een bekend Esperanto-auteur die uit Australië afkomstig is en inmiddels vele werken in Esperanto heeft gepubliceerd. Dit fragment 
mocht met toestemming van de auteur en de uitgever, Flandra Esperanto Ligo, worden gepubliceerd. 

61 Virve is de naam van de journaliste van Radio Tallinn, een Esperantiste met wie Travis bevriend is geraakt.

“Liefde tussen ruïnes”. Deze roman speelt zich af in de 
nadagen van de Sovjet-Unie. Een Australische jongeman, 
Travis, die net een relatie achter de rug heeft, gaat naar de 
Sovjet-Unie om zijn geliefde te vergeten en een nieuwe vlam, 
een Esperantiste uit de Oekraïne, nog beter te leren kennen. 
Zij blijkt al een relatie te hebben. Om in zijn levensonderhoud 
te voorzien, geeft Travis Engelse les. Via de Esperanto-club 
komt hij in aanraking met een journaliste van Radio Tallinn 
en gaat vervolgens ook daar les geven. Op de achtergrond 
speelt het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de toenemende 
corruptie en criminaliteit in de laatste periode van de regering 
van Gorbatsjov en de putsch van conservatieve leden van het 
Politbureau die uiteindelijk Jeltsin aan de macht zal brengen.

In dit fragment vertelt de auteur over hoe een ‘afrekening‘ 
in de onderwereld van Litouwen hem raakt en in verlegenheid 
brengt.

‘Het was donderdag, de dag dat hij geen les gaf. Travis 
ging in de namiddag naar Gabriela, de mooie vrouw, die zijn 
maaltijden klaar maakte. Zoals altijd, nodigde ze hem uit om 
bij haar te eten, want dat scheelde weer dat hij de borden en 
het bestek terug moest brengen naar haar. Haar kookkunst 
beviel hem. Eigenlijk was hij in het algemeen wel tevreden 
over de situatie. Het weer werd ietsje beter, dus besloot hij om 
eropuit te gaan, naar het centrum van de stad, het enige deel 
van Tallinn, dat een bezoek waard was.

Hij kwam bij een historisch museum met teksten in het Ests, 
Russisch, Duits en Engels. Daar bracht hij lange tijd door. Hij 
wist dat de moeder van Virve61 het met veel van de beweringen 
daar niet eens zou zijn; het museum was duidelijk opgericht in 

de tijd vóór Gorbatsjov, in de dagen, dat interpretaties van de 
geschiedenis streng orthodox moesten zijn.

Na een lange wandeling door het centrum, waarbij hij 
op sommige plaatsen tafels zag, waar men handtekeningen 
verzamelde voor de onafhankelijkheid van Estland, besloot 
hij naar huis te gaan. Toen hij langs een krantenverkoop liep, 
ging hij naar binnen en kocht het laatste nummer van Moscow 

Uitgave Flandra Esperanto Ligo, 2016, Antwerpen (p. 143-149)
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News. Hij wierp snel een blik op de voorpagina, die een artikel 
bevatte over de meest recente ‘putsch van de dinosauriërs’. 
Het televisiestation in Moskou was overgenomen door een 
man die werd gesteund door de conservatieve vijanden 
van Gorbatsjov en drie van de bekendste journalisten, die 
ontregelende, directe vragen stelden aan de machthebbers, 
waren ontslagen.

Travis had geen zin om verder te lezen op dat moment; hij 
vouwde de krant op en ging ermee naar de bushalte.

Toen hij zijn appartement had bereikt, vond hij het nog te 
vroeg om bij Gabriela te gaan eten voor de avond en ging een 
uur lang de lessen voor de volgende dag voorbereiden. Daarna 
ging hij wel naar het appartement van Gabriela. Teruggekomen 
in zijn appartement op de zevende etage, bedacht hij of hij 
zou proberen om een nieuwsbulletin op de TV te volgen. Hij 
besloot het niet te doen. Hij douchte zich, trok zijn pyjama aan 
en ging zitten op een sofa om wat te lezen. Hij sloeg Moscow 
News open – en het leek of zijn bloed stolde.

Daar, op de binnenpagina, stonden foto’s van drie doden 
die op de vloer lagen. Zijn ogen werden onweerstaanbaar 
aangetrokken naar het gezicht van de dode die op zijn rug 
lag. Het bovenste deel van het hoofd was nog in orde, maar 
de mond en de kaak waren versplinterd door kogels. Het was 
het gezicht van Arimantas. De twee anderen, die ook op hun 
rug lagen, was aan te zien dat ze ook dood waren, maar hun 
hoofden waren niet getroffen door kogels.

Travis nam lange tijd voor hij besloot 
het artikel te lezen, hoewel de kop 
erboven bijna uit de pagina sprong: 
Panevėźys, Het Litouwse Chicago.

Toen, met de fascinatie van de 
verschrikking, las hij het gehele artikel:

Wat Chicago was voor de VS in de vroege 1930-er jaren, 
dat is Panevėźys vandaag de dag voor Litouwen. Maar de 
gebeurtenissen van gisteren zijn de meest spectaculaire tot 
nu toe.

Drie Maffiosi werden afgeslacht door een rivaliserende 

bende. Het hoofd van de vermoorde figuren was (zie linkerfoto) 
Arimantas Panaitis, die bekend is onder Maffiosi als Petras 
Vilkas, Peter de Wolf. Twee van de bendeleden (zie foto) 
werden eveneens in een hinderlaag gelokt: het waren Algirdas 
Kurlionis en Vykautas Mavydas.

Deze journalist van Moscow News kon enkele eerlijke 
politiemensen (daarvan zijn er nog in ons land) interviewen. 
Men vertelde mij, dat ‘Petras Vilkas’, de grote Maffiabaas van 
grote delen van centraal en zuidelijk Litouwen, zijn territorium 
wilde uitbreiden tot Panevėźys. Dat ging in tegen de plannen 
van de Maffiabazen van Klaipėda en Śiauliai, die hun handel al 
in Panevėźys hadden gevestigd. De zaak werd beslist via een 
maffioos ritueel.

Het hoofd van de politie van Panevėźys, kameraad 
Ramunas Guvićius, zei tegen mij, dat men geen idee heeft wie 
het bloedbad hebben aangericht. Nou, ik zou hem aanraden om 
eens te gaan praten met eerlijke lieden uit de eigen branche. 
De maffiabaas, die verantwoordelijk is voor de hinderlaag, is 
onder intimi bekend als Povilas Liūtas, Paul de Leeuw (de 
broeders hanteren vreemde zoölogische termen). Wij mogen 
zijn echte naam niet vermelden, maar we geloven, dat dat een 
aanwijzing is, die kameraad Ramunas Guvićius beslist zou 
moeten navorsen.

Als we Maffiabazen vergelijken, lijkt het of Panaitas een wat 
minder verdorven figuur was dan vele anderen. Als ex-KGB-er 
is hij erin geslaagd een sterke bende op te zetten, met Kovno en 

Vilnius als thuisbases. Hij was volkomen 
meedogenloos in zijn campagnes met 
bedreigingen aan het adres van bordelen, 
amusementscentra, restaurants en cafés 
en andere particuliere ondernemingen. 
Aan de andere kant – als men de eerlijke 

zegslieden van de politie mag geloven – heeft hij nooit anderen 
vermoord; bovendien was hij bekend als gulle weldoener van 
verschillende zaken, waaronder de Esperanto-beweging en 
de basketbalclub van Kovno. De medische faculteit van de 
Universiteit van Kovno heeft bekend gemaakt, dat Panaitis in 
zijn testament zijn lichaam aan haar heeft nagelaten.

Zijn ogen werden 
onweerstaanbaar aangetrokken 

naar het gezicht van de dode 
die op zijn rug lag.
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Of het Kremlin nog dit land regeert? Het lijkt erop, dat 
zulke mensen als de Wolf en de Leeuw – die natuurlijk steeds 
politiemensen en partijleden omkopen – meer macht hebben 
dan onze partijbazen. Maar ze zullen waarschijnlijk minder 
lang leven.

Travis wist niet wat te doen. Zou hij Virve bellen en haar 
zijn condoleance overbrengen? Maar misschien wist ze nog 
niet van de tragedie en zou het erg bot zijn, als hij het zou 
zijn, die haar op de hoogte zou brengen. En hij aarzelde om op 
een moment van zulk extreem hartzeer iets naar haar toe te 
ondernemen.

Hij deed dus niets, hoewel het Yekill-and-Hyde-leven 
van Arimantas en de schok van de moord op hem, en het 
ongetwijfeld grote verdriet en de rouw van Virve hem steeds 
bleven achtervolgen.

Goed, dat het lesgeven hem veel werk bezorgde. Hij 
woonde de Esperanto-bijeenkomst van die week bij; Virve was 
er niet. Natuurlijk niet; zij had andere zorgen aan haar hoofd. 
Dat betekende, dat het verschrikkelijke nieuws haar wel 
had bereikt. Zou hij nu haar bellen en een paar woorden van 
troost brengen? Nee;..hij kon geen woorden vinden, die niet 
afschuwelijk banaal zouden klinken.

Er gingen twee hele weken voorbij zonder contact met 
Virve. Betekende het recente sterfgeval het einde van hun 
relatie? Dat zou hij betreuren, want Virve is zo’n goede 
vriendin, zo’n interessant mens, zo’n mooie vrouw, zo...

62 Trevis: de naam Travis op een bepaalde manier uitgesproken. 

Hij besloot bijna om haar toch te bellen. Hoe meer tijd er 
verstreek zonder contact, des te moeilijker zou hij de woorden 
kunnen vinden. Maar plotseling kwam hij bij zinnen. Als hij 
zich nu aan Virve zou opdringen, zou ze kunnen geloven, dat 
hij ja in de plaats van Arimantas zou willen komen in haar 
hart. Dat zou zeer bot zijn. Ja, hij moest maar nog meer in zijn 
werk duiken. De vele roebels, die zich ophoopten in zijn lade, 
werden weggeven. Hij had al duizend roebels gegeven aan de 
Esperanto-groep en dacht erover andere behoeftige mensen te 
helpen. Ja, hij moest zich daar maar mee bezig houden en zich 
niet opdringen aan de privé tragedie van Virve.

Op een dag zei Sara na de les tegen hem: ‘Virve vroeg 
mij om jou te zeggen, dat ze je wil uitnodigen naar haar 
appartement.’

‘Waarom?’ Die plotse uitnodiging was aanleiding voor een 
nogal domme vraag.

‘Trevis62, je moet daar niet naar vragen. Als een vrouw, 
die lijdt, een man uitnodigt, dan moet er een reden voor zijn’. 
Sara leek op een strenge moeder, die haar domme zoon op de 
vingers tikte.

Hij bleef sprakeloos.

‘Je hebt haar telefoonnummer. Praat met haar’, zei Sara, 
en haar stem was die van een ietwat strenge, maar tedere 
moeder.

‘Eigenlijk wilde ik... maar ik wist niet wat ik moest zeggen’.

‘Ik begrijp het’. Sara klonk ongewoon mild.

***

Wat aarzelend drukt hij op de bel. Tijdens het voorafgaande 
telefoongesprek klonk zij futloos, maar het was duidelijk dat 
ze hem wilde uitnodigen.

Ze verwelkomde hem op een sobere manier en stelde hem 
voor aan Lagle, met wie hij Russisch moest praten. Zo te horen 
sprak de anti-Russische moeder vloeiend en correct Russisch. 
Nou, ja, in Siberië had ze geen andere keus..

Dit keer was het Lagle die koffie klaar maakte in de kleine 
keuken, terwijl de jonge mensen naar passende woorden 
zochten in de kamer. Travis besloot weinig te zeggen, omdat 
hij betekenisloos gepraat wilde vermijden. Virve van haar kant 
leek langzaam beter te worden van een flinke griep.

Het vroegere elan en de vroegere uitstraling waren 
tenminste voorlopig verdwenen.
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Feitelijk bleek Lagle een veel milder mens te zijn dan hij 
verwachtte. Ze had duidelijk medelijden met haar dochter, en 
ze bewoog zelf een beetje als een invalide. Na de koffie, waar 
enkele goedkope biscuits bij werden geserveerd, beweerde 
Lagle, dat ze moe was en ging slapen.

Toen Lagle haar slaapkamer binnenging en de deur dicht 
deed, zei Virve lichtelijk ontsteld: ’het gaat niet goed met 
mama. Kijk, haar politieke campagne 
is goed geslaagd – men heeft al dat 
‘congres’ van haar gekozen, en haar 
partij is het populairst, maar zelfs dat 
heeft haar niet haar vroegere energie 
teruggegeven. Travis, ik ben erg bang 
voor haar hart.’

Travis mompelde enkele niet al te overtuigende woorden 
over mensen die hij kende, die ondanks hartproblemen tot na 
hun tachtigste in leven waren gebleven.

‘Het is iets anders, dat haar gezondheid nadelig beïnvloedt. 
Je herinnert je die idiote wet van enkele maanden geleden, 
waarbij biljetten van 100 en 50 roebel ongeldig werden 
verklaard, niet?

‘O, ja, dat herinner ik me’.

‘Nou, die idioterie kostte mama een groot deel van haar 
spaargeld. Gewoonlijk praat ze niet over geld, maar ik geloof, 
dat het verlies haar deprimeert. Nu is ze echt een arme vrouw.’

Tenslotte keek Virve recht in zijn ogen. ‘Travis, misschien 
vraag je je af, waarom ik je heb uitgenodigd.’

‘Ja, ik verheugde me erover, maar ik aarzelde iets van me 
te laten weten na de...’

‘Na de... weet je... hoopte ik troost van je te ontvangen. 
Herinner je je, dat ik eens naar je ben gegaan, toen je niet de 
afwezigheid begreep van...’

Wat zou hij moeten zeggen? ‘Lieve Virve, als ik op een of 
andere manier...’

63 Balten = inwoners van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen.

‘Ja, ik wilde contact met jou. En de directe reden om je uit 
te nodigen is dit...’

Ze ging naar een tafeltje en hield een krant omhoog. 
Meteen herkende hij die: het was het nummer van Moscow 
News met het artikel over de moordpartij. ‘Men heeft dit aan 
mij gegeven. Het artikel hier geeft de meeste informatie, 
heeft men mij gezegd. De landelijke kranten, de Pravda en 

de Izvestija, enz. hebben slechts heel 
basale feiten gegeven, zonder details. 
De kranten in het Ests hebben de zaak 
helemaal niet genoemd – de Balten63 
willen geen slecht nieuws over hun 
‘broeder’ landjes verspreiden. Alleen 

Moscow News geeft volgens zeggen in haar Engelstalige 
uitgave betrouwbare informatie’.

‘Daar lijkt het wel op, ja. Ook ik heb het alleen daar gelezen. 
En de TV-stations hebben niets gemeld.’

‘Travis, je weet, dat ik weinig van het Engels begrijp. Het 
zal nog weer een pijnlijke ervaring zijn, maar ik wil weten, 
wat die krant heeft geschreven. Het is onderdeel van mijn 
rouwverwerking. Eerst kon ik de aanblik van die... je weet 
wel... die foto niet verdragen, maar ik wil de echte situatie 
niet uit de weg gaan. Ik wil zoveel mogelijk weten over... over 
Arimantas... Dat schijnt de beste therapie te zijn. Zou je voor 
mij willen vertalen?’

‘Zeker.’ Eindelijk voelde hij, dat hij iets nuttigs kon doen.

‘Hij las het hele artikel hardop, in het Esperanto vertaald. 
Tranen vloeiden weer over haar wangen. Toen hij klaar was 
met lezen, zweeg hij.

Tenslotte droogde zij haar wangen met een zakdoekje. Zij 
wilde nu nuchter, zo objectief mogelijk, praten over de man, 
die haar hart had veroverd, maar een heel ander leven had, dat 
hij voor haar verborgen had gehouden.

‘Arimantas... nou, de journalist had het over Jekyll en 
Hyde. Een treffende uitdrukking. Kijk, Travis, ik had wel 

Zij wilde praten over de man, die 
haar hart had veroverd, maar een 
heel ander leven had, dat hij voor 

haar verborgen had gehouden.
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een vermoeden, maar wilde me zelfs niet voorstellen, hoe 
Arimantas aan zoveel geld kwam. Hoe kun je rijk worden in 
de Sovjet-Unie, anders dan door illegale praktijken? Ik weet 
niets over handelskwesties, maar ik heb mijn onwetendheid 
gebruikt om er zelfs niet over na te denken.’

‘Hij was echt een man met twee levens’.

‘Ik rouw om hem...maar tegelijkertijd ben ik soms erg 
kwaad op hem. Hoe kon hij mij met zijn leven verweven en 
niets tegen me zeggen? Hoe kon het, dat de man, waarvan ik 
hartstochtelijk veel hield, heel charmant en teder tegenover 
mij was, maar een chanterende misdadiger in zijn verdomde 
‘handel’...?

‘Hij charmeerde iedereen, ook mij. 
Beschuldig jezelf niet van naïviteit, Virve.’

‘Maar ik was wel naïef. Ik dook in een 
liefdesaffaire zonder me te informeren over 
de ware situatie van mijn geliefde! Ik was stom! Mijn hormonen 
hebben mijn verstand overschreeuwd. Maar mijn liefde voor 
hem is authentiek!’

Na enkele ogenblikken van stilte voegde ze eraan toe: ‘Ik 
ben er echt in geslaagd om dingen ‘niet te zien’, die ik niet 
wilde zien. Die tweede dode daar.. die Algirdas. Ik heb hem wel 
twee keer gezien tijdens de Litouwse Olympische Spelen. De 
eerste keer kwam hij naar Arimantas en Arimantas reageerde 
kwaad en verweet hem iets. Diezelfde avond zag ik hem in een 
nachtclub, waar hij en een andere Maffioos geld eisten van de 
bezoekers. Maar op een of andere manier is mijn geheugen 

64 Intourist: het vroegere Sovjet-reisbureau dat buitenlandse gasten rondleidde.

erin geslaagd om die informatie te verdringen.

‘Virve, geloof niet, dat je een of andere rol in het Jekyll-
and-Hyde-leven van Arimantas hebt gespeeld. Je bent nergens 
schuld aan, behalve aan een authentieke liefde voor een man, 
die...nou ja, aan de ene kant jouw liefde niet waard was... maar 
aan de andere kant, net als dr. Jekyll, door iedereen bewonderd 
werd.’

Weer gingen er enkele zwijgende ogenblikken voorbij. Ze 
vroeg, waarbij ze probeerde niet verwijtend over te komen, 
‘Travis, waarom heb je geen contact gezocht in de afgelopen 
weken?’

‘Eh... ik wilde... maar wist niet wat ik 
moest zeggen. Geloof me, Virve, jouw 
vriendschap is belangrijk voor mij. Ik was 
bang die te verknoeien.’

‘En de jouwe voor mij. Ik wil me niet aan 
je opdringen, maar ik hoop dat je contact met me wilt houden. 
Ik weet, dat ik op dit moment niet echt een vrolijke metgezel 
ben.’

‘Wie zou vrolijk kunnen zijn in jouw situatie, moet wel 
een zeer oppervlakkig mens zijn, Virve, als ik je ooit op een of 
andere manier kan helpen, dan vraag ik je, contact met me op 
te nemen. Ik heb geen telefoon, maar ik kan een boodschap 
sturen via Sara of een andere leerling. Wanneer dan ook. En ik 
hoop, dat het in orde is als ik je een keer telefoneer.’

‘Telefoneer me elke dag, als je wilt. Jouw steun zal zeker 
helpen.’

***

Haar begripvolle chef bij Intourist64 zei, dat ze met hem 
contact moest opnemen als ze weer eens toeristen wilde 
rondleiden. Ze wist, dat ze weldra weer haar routinewerk 
moest oppakken.

Langzamerhand begon ze weer te werken in haar vak 
als journalist bij Radio Tallinn. Soms kon ze zelfs tijdens 
een interview een zucht niet onderdrukken, als er een foto 

verscheen van haar vroegere geliefde. Maar de emotionele 
verlamming van deze rouwperiode verhief zich langzamerhand 
als het ware boven haar lichaam uit, en haar stem zei tegen 
haar, dat het leven niet was afgelopen en dat ze zich op een 
nuttige manier bezig moest houden.

Een van geïnterviewden was een oude Rus, een zeer vrome 
heer, die vol lof over het nonnenklooster van Kuramäe sprak. 

Ik was stom! Mijn hormonen 
hebben mijn verstand 

overschreeuwd. 



Esperanto zwart op wit 53

Hij stelde zelfs voor om haar daar naartoe te rijden, zodat ze zelf 
‘het echte communisme’ kon bewonderen. Ze accepteerde het 
voorstel en vroeg of ze een tweede gast mocht uitnodigen. Hij 
ging daar zonder problemen mee akkoord en de uitnodiging 
bereikte Travis via een strookje papier dat Sara bij hem 
afleverde. Maar voor hij het kon lezen, zei de directe Sara: 
’Travis, houd je van Virve?’

‘Wat?’ Die vraag kwam geheel onverwacht. ‘Of ik houd 
van..? Sara, ze heeft net haar geliefde verloren!’

Sara antwoordde: ‘Ja, en weldra heeft ze een nieuwe nodig. 

Misschien heb je geluk.’

‘Sara, wil je me in verlegenheid brengen?’

‘Ha, het is verspilde tijd om mensen in verlegenheid te 
brengen. Ik wil gewoon dat je de situatie begrijpt. Virve is een 
juweel. En jij – nou, als ik twintig was, zou ik misschien wel jou 
willen hebben.’

‘Mijn God, Sara, je zegt zulke onverwachte dingen!’

‘Laten we zeggen, dat ik soms de ogen van blinden open. 
Nou, jongeman, lees het papiertje.’

***

Simon Germanovitsj Golitsin was op het eerste gezicht 
en altijd daarna een plechtstatige en vrome Christen van 
de Russisch-Orthodoxe kerk. Hij was er niet in geslaagd 
zijn jeugddroom om pope te worden, te realiseren, maar 
compenseerde dat door de kerk steeds te dienen, zelfs in 
de jaren dat hem dat strenge straffen kon opleveren. Hij 
herinnerde zich met ontzetting de vandalistische campagne 
van Stalin, toen deze snoodaard enkele van de mooiste kerken 
in het land liet opblazen.

Meneer Golitsin sprak tamelijk langzaam, maar zijn 
woordkeus was grotendeels Bijbels en Travis moest Virve 
soms om een verklaring vragen. Hij bewonderde haar 
vermogen om meteen lange zinnen in Esperanto om te zetten. 
Hij betwijfelde of hij ooit zo vloeiend zou kunnen spreken 
als hij een Engelse tekst voor haar zou moeten omzetten in 
Esperanto. Zijn voorlezen van het krantenartikel gebeurde met 
veel meer aarzelingen.

Het was april en het weer toonde al meer medelijden. 
Hoewel het nog koud kon zijn ’s nachts, zag men de zon 
steeds vaker en de bomen reageerden met het uitbotten 
van duizenden bladeren. Meneer Golitsin reed langzaam en 
de twee jonge mensen hadden de tijd om van het landschap 
zonder sneeuw te genieten.

Af en toe reden ze voorbij een veld en daar lagen bijna altijd 
veel stenen op de aarde. Virve verduidelijkte dat de boeren in 
Estland voortdurend in de weer zijn; elk jaar brengen ze tonnen 
rotsstenen van de velden, maar nieuwe komen van onderen 
tevoorschijn.

Na enkele uren langzaam rijden bereikten ze het klooster 
Kuramäe. Meneer Golitsin was er als het ware thuis. Hij 
leidde Virve en Travis naar een deur en belde aan. De oude 
kloosterlinge die open deed, gaf direct uiting aan haar 
hartelijke begroeting van de ogenschijnlijk goed bekende 
oude heer. Zij maakte een gebaar, dat de groep haar moest 
volgen en de drie bezoekers zagen her en der andere nonnen, 
die allen met een of ander werk bezig waren.

Trevor Steele (geboren: 1940)
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De drie gingen in een eenvoudige, maar op een behaaglijke 
manier versierde kamer zitten. Kort daarop kwamen er grote 
kommen met warme thee, samen met koekjes die voor Travis 
helemaal nieuw waren. Meneer Golitsin vroeg een rondleiding 
door het huis en de omringende hoven en de oude vrouw zei, 
dat zuster Evgenija dat graag zou doen.

Na het theedrinken moesten ze maar enkele momenten 
wachten. Een relatief jonge non met een heel breed gezicht 
en schitterende ogen aan beide zijden van een sympathiek 
lange neus, verzocht hen haar te vergezellen. Alles in het huis 
was eenvoudig, schoon en functioneerde en overal werkten de 
vrouwen stilzwijgend en zonder controle, alsof de redding van 
de wereld van hun vlijt af hing.

De hoven waren imposanter dan de huizen. In tegenstelling 
tot de andere velden die men onderweg had gezien, waren er 
op deze velden geen stenen. ‘De vrouwen hebben ze met de 
hand weggebracht’, zei Golitsin. In plaats van stenen was er 
een fraai sortiment aan groentes, bloemen en vruchtbomen 
te zien. De vrouwen, die in de hoven werkten, waren zonder 
uitzondering van meer dan middelbare leeftijd. Virve stelde 
een vraag aan zuster Evgenija en kreeg te horen, dat ze 
helemaal geen machines bezitten en dat ze echt alles met de 
hand doen.

Travis verzocht Virve te vragen, of het werk niet te zwaar 
was voor veel van de vrouwen. Het antwoord was, dat dat niet 
zo was en dat God hen de nodige kracht gaf.

Golitsin verduidelijkte aan de twee gasten, dat geen 
enkele van de nonnen zelfs de kleren, die ze draagt, bezit. 
‘Allen werken voor de hele groep, allen krijgen dat, wat nodig 
is om te leven.’

‘Echo’s van Marx!’ zei Travis.

‘Ja, het echte communisme’, benadrukte Golitsin. ‘Ik 
houd van het echte communisme. Christenen kunnen goede 
communisten zijn. Jammer genoeg hebben we dat nooit gehad 
in de Sovjet-Unie.’

‘En wat over de kolchozen? Waren die niet voor de hele 
gemeenschap?’, vroeg Virve.

‘Nee, Stalin heeft de boeren gedwongen om eten te 
produceren voor de stadsbewoners, die grotendeels de Partij 
steunden. Als de boeren het er niet mee eens waren, dan 
werden ze of doodgeschoten of ze verhongerden, zoals in de 
Oekraïne. Het was steeds: ‘jij moet doen, wat de Partij zegt.’ 
Boeren zijn meer individualistisch dan stedelingen, men kan 
ze niet bevelen. Ze hebben hun eigen traditionele kennis en 
de onwetende commissarissen uit de stad hebben hun steeds 
verteld wat ze moesten doen. Dat is de reden waarom de 
kolhozen een ramp waren.’

Travis luisterde met grote belangstelling. Bijna alles 
begreep hij, maar hij verzocht Virve een-twee dingen te 
verduidelijken. Tenslotte richtte hij een vraag aan Golitsin: 
‘Zeg eens, wat zie je voor toekomst voor de Sovjet-Unie?.’ De 
oude man haalde veelzeggend zijn schouders op.
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Bonte interviews
MIN OF MEER SERIEUS

DOOR JEAN FORGE (JAN FETHKE)

65 Sam-ide-an-o = iemand met hetzelfde idee

Een optimist
Hij was een jonge student met een zuidelijk temperament. 

Hij spraak vloeiend en foutloos Esperanto en terwijl hij zijn 
limonade dronk, reageerde hij levendig op mijn vragen.

‘Of ik tevreden ben, dat ik Esperanto heb geleerd? Wat een 
vraag! Een jaar geleden ben ik met die wonderbaarlijke taal 
begonnen en ik kan me niet meer voorstellen, dat ik verder zou 
kunnen leven zonder die taal. Ik snap niet dat men nog steeds 
aarzelt om die taal in te voeren op school. Elke staat zou een 
wet moeten aannemen, die verordonneert dat ouders die hun 
kinderen niet naar Esperanto-les sturen, worden gestraft. Het 
‘interne idee’ zou heel snel door Esperanto in de hele wereld 
overwinnen.’

‘U vindt dus dat de taalverscheidenheid de belangrijkste 
oorzaak is van de onvrede onder de mensen?’

‘Daar ben ik volkomen van overtuigd! Als alle mensen 
Esperanto zouden praten, zouden de oorlogen er heel anders 
uitzien. Laten we een voorbeeld nemen: soldaten van een 
vreemde natie marcheren een dorpje binnen en ze kunnen 
zich direct verstaan met de bevolking. Denk je dat ze nog als 
vreemdeling-vijanden zouden worden beschouwd, zoals tot nu 
toe gebeurt?’

Ik keek de jonge enthousiasteling wel willend aan, maar 
was zijn theorie niet wat erg naïef? Daarom zei ik twijfelend:

‘Ik geloof niet dat de bevolking zulke overwinnaars als 
vrienden zou dulden, alleen vanwege het feit dat ze een 
gemeenschappelijke taal spreken, waardoor ze hun houding 
tegenover elkaar zouden moeten versoepelen.

Maar de jongeman hield vol: ‘Het is een feit, dat 
Esperantisten elkaar hebben geholpen in de oorlog, terwijl 
ze eigenlijk op bevel vijanden van elkaar moesten zijn. Ik 

ben ervan overtuigd, dat dat in grotere of kleinere mate in 
de toekomst zou kunnen gebeuren. Ik denk – en dat geloven 
de meeste van mijn collega’s – dat de tijd zal komen, dat wij 
geen soldaten meer zullen hebben, maar dat ze zullen worden 
vervangen door een gemengde internationale politiemacht, 
die de orde zal handhaven en alleen maar tegen misdadigers 
zal optreden. De gemeenschappelijke politietaal zal natuurlijk 
Esperanto moeten zijn!’

Ja, dacht ik, het is fijn naar deze enthousiaste jongeman te 
luisteren, die zo overtuigd is van de verzoenende kracht van 
onze taal. Ik nam afscheid van hem met een warme handdruk. 
God geve, dat de toekomst zijn hoopvolle beweringen zal 
waarmaken.

Een ijverig oudje
‘Neem me niet kwalijk, samideano65, mag ik u vragen of 

u uw naam wilt opschrijven in mijn gedenkboek?’ vroeg mij 
een oud vrouwtje, dat een album onder mijn neus schoof, 
waarop de groene ster prijkteen de congreszegel van het jaar. 
Het was een mager oud vrouwtje met een beetje puntige 
neus. Haar knokige vingers bladerden in het boek: ‘Dit is een 
goede plek voor u, maar vergeet niet uw volledige adres op te 
schrijven. Misschien heeft u toevallig een kleine foto, die ik als 
aandenken erin kan plakken?‘

‘Maar ik ben maar een doodgewone congresdeelnemer’, 
protesteerde ik, ‘en u verzamelt vast de handtekeningen van 
belangrijke figuren.’

‘Nee, nee’, drong ze aan, ‘die heb ik al in het boek. Kijk 
maar!’

Het album stond vol met opdrachten, zelfs gedichtjes. Veel 
foto’s versierden de schrijfsels, waaronder ik de konterfeitsels 
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van bekende samideanoj herkende. Ik schreef mijn naam in 
het boek en op haar verzoek schreef ik er een snel bedacht 
gedichtje bij:

Hoewel ik u niet ken
Geef ik u toch mijn handtekening
En uit mijn groene pen
Vloeit sympathie door herkenning

‘Oo!’riep ze bewonderend uit. ‘U bent een echte dichter!’
‘U vleit mij, mevrouw’, zei ik weer en terwijl ik in mijn 

borstzak frummelde, zocht ik een pasfotootje.
Toen ik het had gevonden, pakte zij het met vreugde 

aan. Ik dacht dat ik nu wel haar verlangens had ingewilligd. 
Maar nee hoor! Ze zocht in haar handtasje en haalde er 
een bundel ansichtkaarten uit, die al waren ondertekend 
door veel samideanoj; er waren zelfs Japanse en Arabische 
handtekeningen bij. Terwijl ik geduldig mijn handtekening 
zette (‘niet het land vergeten!’), babbelde zij honderduit.

‘Ik bezoek al vele jaren onze congressen. Thuis heb ik al 
gedenkboeken van twintig congressen! Na mijn dood, dat wil 
zeggen in mijn testament, heb ik mijn bibliotheek aan het 
Esperanto-museum nagelaten. Ik ben ooit lerares geweest, 
nu heb ik een klein pensioen. Ja, ik spaar het hele jaar voor 
het congres... Ja, ik heb wel rijke familie, maar die zijn erg 
op de penning. Ze denken, dat ik een Esperanto-gek ben, dat 
ik steeds op reis ben... dat ik, op mijn leeftijd, thuis hoor te 
zitten en niet door de wereld hoor te zwerven...Ja, dat durven 
ze wel te zeggen; maar een stuivertje kan er niet van af, van 
dat canaille... en ik stuur ze altijd ansichtkaarten... ik weet, 
dat ze woest zijn en me benijden als ze die ansichtkaarten 
ontvangen... u begrijpt: dat is mijn manier om een beetje wraak 
te nemen...Hihi, ik moet erom lachten, die jaloerse krengen... 
Ze zijn tegen Esperanto. Dat is maar goed ook, want dat soort 
akelige figuren hebben wij niet nodig in onze beweging, niet? 
Waar of niet waar?’

Het oudje amuseerde me en ik nodigde haar uit een glaasje 
wijn met mij te gaan drinken. Ze slikte vrolijk het rode vocht 
weg en babbelde voort:

‘Ik voed kleine Eveline van tien op; het is mijn 
achterkleindochter dus... en... ze is erg op mij gesteld. De 
ouders weten niet, dat kleine Eveline al vloeiden Esperanto 
spreekt... ik heb haar in het geheim de taal onderwezen en 
het kind was zo wijs, dat ze het geheim heeft gehouden... Ze 
correspondeert met andere kinderen in de hele wereld... Ja, 
stel je voor, natuurlijk via mijn adres... grote God, ik ben altijd 
bang dat haar ouders er een keertje achter komen..’

Ze wilde me nog meer details uit haar leven vertellen 
en over haar familie roddelen, maar plotseling onderbrak 
ze haar woordenstroom. Haar ogen hadden klaarblijkelijk 
iets opgemerkt. Snel dronk ze haar glas leeg, stopte het 
gedenkboek en de ansichtkaarten in haar handtasje en na een 
bedankje haastte ze zich naar de terrastrap achter een nieuw 
slachtoffer aan. Want daar, ja daar was het silhouet te zien 
van een exotisch uitziende man met een strohoed, waarop een 
groen vlaggetje met ster zat vastgemaakt...

Een scepticus
‘Vindt u het goed, dat ik aan uw tafel kom zitten?’ Met 

een knikje ging hij ermee akkoord. Met zijn lange haren en 
grote bril zag hij er uit als een oude professor. Hij welkte mijn 
belangstelling op, omdat hij er zo anders uitzag dan de meeste 
congresdeelnemers. Ja. Ik voelde zelfs enig respect voor zijn 
persoon. Toch durfde ik hem te vragen, of hij tevreden was dat 
hij Esperantist was geworden.

Hij keek me met zijn uilenbril verwonderd aan vanwege 
mijn vraag en antwoordde na een korte pauze:

‘Ja – en nee!’
Zo’n antwoord maakt me dubbel nieuwsgierig. Aha, dacht 

ik, misschien een gedesillusioneerde samideano? Een man 
die vanwege persoonlijk oorzaken ontevreden is over zijn 
Esperantist zijn, een slachtoffer van intriges, een beledigde 
ex-voorzitter,...??

Hij scheen mijn gedachten te raden, want hij zei: ’Niets 
van dat, wat u misschien vermoedt. Mijn negatieve houding 
tegenover Esperanto baseer ik op conclusies, die ik na jaren 
heb getrokken. U zult natuurlijk wel een andere mening zijn 
toegedaan, wanneer ik zeg: helaas zal Esperanto niet die dingen 
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realiseren, die de Esperantisten van deze taal verwachten.’
‘Hoe moet ik dat verstaan’, zei ik nieuwsgierig. ‘Esperanto 

is een taal als alle andere, alleen met dit verschil, dat het een 
middel is voor internationaal begrip, dus, als ik het zo mag 
zeggen, een taal-technische uitvinding. Daaruit volgt, dat 
Esperanto en andere gemaakt talen alleen maar uitvindingen 
zijn, te vergelijken met de boekdrukkunst, film, radio, tv, en 
vele andere toekomstige technische wonderen.’

‘Maar in Esperanto zit toch een bepaalde idee opgesloten!’, 
bracht ik daar tegen in, ‘wilt u ontkennen dat Esperanto een 
belangrijke culturele taak heeft, die zij ooit in de geschiedenis 
van de mensheid zal moeten vervullen?’

‘Diezelfde taak hebben – of zouden moeten hebben – alle 
andere zojuist genoemde uitvindingen’, zei hij met een bittere 
glimlach.

Het was duidelijk, dat hij in mij een naïeve enthousiasteling 
zag. ‘Ik begrijp u volkomen; u bedoelt het ‘interne idee’. Dat 
was en zal dat gedeeltelijk ook vandaag de dag nog wel zijn, 
de geestelijke motor, die deze taal vooruit stuwt, maar in 
werkelijkheid is het alleen maar zelfbedrog, een utopische 
droom van mensen die hopen en geloven dat ze door middel 
van een internationaal verstaansmiddel de mensheid kunnen 
veranderen en een probleem kunnen oplossen, waarover 
generaties duizenden jaren lang al hebben gepiekerd, namelijk: 
hoe kun je oorlogen vermijden?’

Allereerst was ik geschokt en ontzet. Ik kon niet begrijpen, 
dat een Esperantist het interne idee een ‘utopie’ kon noemen.

‘Met mijn mening wil ik de samideanoj noch beledigen, noch 
teleurstellen. Ik mag ze wel, die echt bewonderenswaardige 
idealisten, die tijd en geld offeren voor de nobele zaak. Ze zijn 
ervan overtuigd, dat vooral de taalverscheidenheid de volkeren 
verdeelt. Ik dacht, toen ik jong was, precies zo. Maar als je 
er wat langer over nadenkt, verander je van mening en kom 
je helaas to bittere conclusies. Ik ben zelf wel Esperantist 
geworden om de interne idee en geloofde in de vredesmissie 
van de taal’.

‘En nu twijfelt u eraan? Hoe is het gekomen, dat u uw 
mening zo radicaal hebt gewijzigd?’, vroeg ik, terwijl ik 

66 Bedoeld wordt ‘La Espero’

van onbegrip het hoofd schudde. ‘Is dit echt uw definitieve 
standpunt?’

‘Helaas wel’, antwoordde hij en keek me door zijn 
bril bijna triest aan. ‘mijn beste, het nationalisme en het 
daaruit voortkomende begrip ‘vaderland’ zijn zo in de mens 
ingebakken, dat een gemeenschappelijke taal die nooit zal 
kunnen opruimen.’

‘Maar dat willen de Esperantisten toch helemaal niet!”, 
onderbrak ik hem verontwaardigd. ‘Wij willen toch absoluut 
niet de nationaliteit uitroeien, in tegendeel, we willen dat de 
naties door wederzijds begrip met elkaar bekend raken en 
nader tot elkaar komen, in één woord: wij willen vreedzaam 
samenleven bevorderen. Maar dat alles wist u toch zelf al wel!’

Hij voelde mijn verontwaardiging en mijn boosheid over dit 
soort vreemde ideeën van een oude Esperantist. Hij maakte 
met zijn hand een gebaar als wou hij dat tegenspreken en 
zei ter geruststelling: ‘u begrijpt me verkeerd. Ik ben in het 
diepst van mijn hart een pacifist. Ik constateer slechts dat het 
nationalisme in de Esperantist zelf tot uiting komt; iedereen 
maakt reclame voor zijn natie door middel van Esperanto. In 
toneelstukken, films, en vooral onze radiostations. Wat mij 
bedroeft, is de ontwikkeling van de beweging zelf. Er is veel 
veranderd in de laatste decennia. Er is steeds duidelijker een 
verontrustende tendens te bespeuren onder Esperantisten, 
met name onder de jonge generatie, die vaak de spot drijft 
met de interne idee. Ze hebben geen zin om op congressen 
de hymne66 te zingen, men noemt Zamenhof ‘de initiator 
van een internationaal middel om elkaar te verstaan’ en men 
springt vleiend om politici heen, terwijl ze zich er niet van 
bewust zijn, dat dezen alleen maar hun steun aan Esperanto 
betuigen om die taal aan hun eigen verraderlijke doeleinden 
dienstbaar te maken. Ja, wat moet je doen? Ieder mens mag 
immers Esperanto gebruiken naar eigen goeddunken en zelfs 
misbruiken voor welk doel dan ook – helaas!’

‘Ja, in veel opzichten heeft u misschien gelijk’. Ik was 
gerustgesteld, toen ik merkte dat hij ondanks alles Esperantist 
was gebleven. ‘Wat men ook af praat en schrijft voor of tegen 
Esperanto, één feit kunnen we niet ontkennen en dat moeten 
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we wel geloven, namelijk, dat de algemene invoering van 
Esperanto in alle scholen van de wereld een grote culturele 
vooruitgang zou betekenen voor de hele mensheid, niet waar?’

‘Of Esperanto dat heilzame ‘tegengif’ zal blijken te zijn, 
dat de mensen kan genezen van hun stommiteit, moeten we 
afwachten. Tegenwoordig is het oude Latijnse gezegde ‘si vis 
pacem, para bellum’ weer erg actueel...’

Ik begreep dat het geen zin had, zijn pessimistische 
opvatting over de wereld te bestrijden. Ik stelde hem dus een 
laatste vraag: ‘Waarom verlaat u niet gewoon onze beweging, 
als u gelooft dat ons streven geen kans maakt en tevergeefs 
zal zijn. Waarom laat u Esperanto niet gewoon vallen?

‘Ja,...waarom?’ herhaalde hij in gedachten en zie – een 
vriendschappelijke glimlach klaarde zijn strenge gezicht op, 
toen hij me aankeek en zei: ‘Omdat ik... omdat ik verliefd ben 
geworden op Esperanto. Het is toch zo’n charmante en warme 
taal!’

Een charmante vrouw
Zwarte, flitsende ogen, een slank figuur, lange benen, een 

charmante glimlach en perfect Esperanto!
Zulke eigenschappen van een meisje kunnen niet weinige 

samideanoj het hoofd op hol brengen.
Zo een fenomeen zat aan mijn tafel en ze zoog met een 

rietje Coca Cola. Ik keek haar nieuwsgierig aan en waagde het 
mijn stereotype vraag te stellen, of ze tevreden was, dat ze 
Esperanto had geleerd?

‘Ja, nu ben ik erg tevreden, zelfs gelukkig’, antwoordde 
ze en stak een sigaret op, die ik haar had aangeboden, ‘maar 
als u de waarheid wilt horen; eens heb ik veel door Esperanto 
geleden; ja, ik haatte die taal zelfs, ik had er een gruwelijke 
hekel aan..’

‘U haatte de taal??’, herhaalde ik vol ontsteltenis. ‘ja, ik 
was toen een meisje van een jaar of tien, toen mijn vader in 
aanraking kwam met Esperanto. Hij had erover gelezen in een 
krant en na korte tijd werd hij fanatiek Esperantist. Ik was zijn 
enige dochter en na de vroege dood van mijn moeder moest ik 
zijn despotische karakter verduren. Ik moest Esperanto leren, 
maar ik wilde niet. Ik was koppig, verzette mij en ik huilde van 

woede. Mijn strenge vader gaf mij zelf les. Oorvijgen waren 
het gevolg, als ik mijn taken niet had gemaakt. In die tijd ging 
ik die taal hoe langer hoe meer haten, naarmate mijn vader 
me er meer mee kwelde. Op school werd ik erom uitgelachen 
en noemden ze me ‘het meisje met Esperanto-snot’ Ik was 
erg ongelukkig. Ik was al een slechte leerling op school en 
nu werden mij hersens ook nog eens opgezadeld met de 
Esperanto-hobby van mijn vader!’

‘Ongelofelijk!’, riep ik van verbazing uit. ’Vertel verder! Hoe 
lang duurde die marteling , wanneer hield je op Esperanto te 
haten?’

‘Dat gebeurde toen mijn vader me meenam naar mijn eerste 
congres, enige jaren geleden. Toe ik op het congresbal met 
zoveel leuke jongens danste, toen ik de sfeer van beleefdheid 
onder de samideanoj voelde...Mijn vader is een zeer religieus 
mens en van een nogal strenge moraal. Ik moest altijd ’s 
avonds thuis zitten, terwijl andere meisjes van hun vrijheid 
genoten. Esperanto opende eindelijk voor mij de wereld. Mijn 
vader is nu tolerant en nu ben ik de tranen die ik heb vergoten, 
vergeten en hem dankbaar. Hij is zelfs trots op zijn Esperanto-
dochter en vindt het goed, dat ik alleen naar een congres ga, 
waarbij hij ook nog de reis voor mij betaalt!’

‘Je vergeeft hem dus de oorvijgen?’, vroeg ik haar vrolijk 
gemutst. Ze glimlachte, terwijl ze haar schitterend-witte 
tanden liet zien: ‘Ik was een dom kind en wist toen nog 
niets van dat zalige Esperanto-land. Voor mij zijn mijn vele 
Esperanto-vrienden in vergelijking met de jongemannen-
niet-Esperantisten bij ons thuis veel galanter, romantischer, 
ja gewoon veel interessanter. Ik zit zelfs een beetje in 
verlegenheid, welke ik als toekomstig eega zal kiezen – neem 
me deze openhartigheid niet kwalijk – ‘, ze aarzelde of ze nog 
meer zou zeggen; blijkbaar had ze al te veel intieme zaken aan 
mij verklapt.

‘Ga rustig door’, moedigde ik haar aan tot nog meer 
bekentenissen. Het kwam me voor dat ik, ondanks mijn 
leeftijd, sympathiek en vertrouwelijk op haar over kwam, want 
ze ging verder de draad van het eega-probleem uit te spinnen.

‘Natuurlijk kan ik ook nog even wachten met trouwen. Ik 
zou nog wat van het leven willen genieten. Esperanto is een 
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ideale taal om te flirten en te vrijen, het is zelfs een beetje 
gevaarlijk, omdat je er net als van wijn dronken kunt raken. 
Dat heb ik al een paar keer ondervonden, ja...’

Ze glimlachte, terwijl ze haar ogen met enige charmante 
verlegenheid neersloeg en hevig aan haar rietje zoog. Kijk, 
dacht ik, alweer een bewijs, dat Esperanto ook voor een 
jongedame heerlijke dromen kan vervullen...

Onze interessante conversatie werd beëindigd door 
een groep jongelui, die op onze tafel kwamen afstormen en 
schreeuwden: ‘Eefje, waar ben je gebleven? Kom gauw met 
ons mee!’ Ze trokken haar mee naar het nabijgelegen paviljoen, 
waaruit zojuist de klanken van harde beatmuziek naar buiten 
begonnen te komen...

Een tevreden mens
Ik zat te midden van praatlustige samideanoj. Speciaal een 

oude man trok mijn aandacht met zijn vrolijk glimlachende 
oogjes onder zijn zware, krullende wenkbrauwen. Op mijn 
vraag, of hij tevreden is over zijn Esperantist-zijn, antwoordde 
hij: ‘Ik kan niet begrijpen dat er ontevreden mopperkonten 
zijn. Ik breng Esperanto nu al tientallen jaren in de praktijk en 
voor mij is de huidige toestand van Esperanto voldoende; ik wil 
zelfs wel toegeven, dat ik helemaal niet wil, dat Esperanto zo 
wijd verbreid raakt en algemeen wordt’.

‘Hè??’ ik was met stomheid geslagen, ik geloofde mijn 
oren niet, toen ik die rare mening van een oude pionier hoorde. 
‘Hoe is het mogelijk dat u niet de vooruitgang van Esperanto 
kunt wensen?’

‘Ik geef graag toe, dat ik een beetje egoïstisch ben, 
schoot hij goedhartig in de lach, ’maar ik vind dat we nu de 
interessantste en gelukkigste periode van Esperanto beleven, 
juist daarom dat de taal door een klein aantal goedhartige en 
nobele mensen wordt gebruikt! Ze lijken een beetje op de 
eerste Christenen, het hindert me zelfs helemaal niet, als men 
ons een ‘sekte’ noemt, wier interne idee religieus aandoet, met 
een eigen hymne, vlag, speldjes, speciale vredesceremoniën 
op internationale congressen, enz. Ik ben nu gepensioneerd en 
laat geen gelegenheid voorbijgaan om in de aangename ‘rondo 
familia’ te verblijven. Ik ben bang dat de Esperanto-beweging 

in de toekomst haar speciale charme zal verliezen, die ze nu 
heeft. Dat er een tijd zal komen, dat welk figuur dan ook het 
recht zal hebben in onze taal profaan te schelden en te tieren, 
dat die intieme sfeer verloren gaat, die nu door onze beste 
samideanoj wordt gecreëerd. Of bent u dat niet met mij eens?’

Ik hoorde zijn uitspraken met stijgende verbazing aan. Ik 
kende veel aparte types in ons Esperanto-land, maar deze 
oude heer met zijn slim knipogende kijkertjes was een uniek 
figuur. Zonder op het antwoord te wachten ging hij door: ‘kijk 
maar eens hoeveel prettige dingen ik onderweg heb. Ik kom 
in een volkomen vreemde stad en ik weet, dat in die stad een 
vriend van mij woont, uit het jaarboek. En is het niet genoeg, 
dat wij een sterke organisatie hebben, onze congressen, 
boeken, tijdschriften? Wat wil je nog meer? Ik zeg het nog 
eens: voor mij is de huidige situatie genoeg.’

‘Neem me niet kwalijk, beste vriend’, zei ik met ironie, 
‘maar als iedere Esperantist er zo over zou denken als u, zou er 
helemaal geen schot meer in de beweging zitten! Immers, niet 
voor persoonlijke pleziertjes heeft Zamenhof de taal gemaakt!’

‘Ik kan me indenken, dat je verontwaardigd bent over 
mijn standpunten dat je in mij een slecht Esperantist ziet’, 
verontschuldigde hij zich en terwijl een sereen glimlachje om 
zijn mond speelde, voegde hij daaraan toe. Een beroep doend 
op mijn barmhartigheid: ‘Laten we daarover niet redetwisten, 
samideano!’

‘Ja, we zullen er niet over bakkeleien’, stemde ik toe en 
dacht: het loont de moeite niet om een vreemd oud mannetje 
verwijten te maken en zijn humeur te verpesten. Was het niet 
beter de zaken met een beetje vermaak af te handelen?

‘Natuurlijk’, ging hij voort, ‘ben ik dankbaar aan de 
eerste pioniers, die tijd en geld hebben geofferd en waaraan 
Esperanto haar huidige verbreiding dankt. Helaas maken er 
vandaag de dag veel mensen gebruik van de taal voor nobele 
én minder nobele doelen. Ze oogsten nu de vruchten van de 
Esperanto-boom, die ooit eens is geplant en verzorgd door de 
eerste pioniers!’

‘En u behoort ook tot diegenen, die de vruchten pukken’, 
merkte ik in goede luim op, ‘laten we dus van Esperanto 
genieten! Gezondheid!’
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Hij hief tevreden zijn glas en zijn ronde gezicht begon te 
stralen als een rooie appel, die hij net van de Esperanto-boom 
had geplukt...

Een fanatiekeling
Ik maakte met hem kennis, toen hij mij zijn fototoestel 

in de hand drukte en vroeg hem te vereeuwigen voor het 
congres-affiche. Ik ‘knipte’ hem graag en begon een gesprek 
met hem. Hij was een typische vertegenwoordiger van de 
jonge generatie. Zijn jeugdig gezicht was omlijst door een 
dikke zwarte baard en lange haren bedekten zijn schouders. 
Zijn bonte pop-jack en zijn leren, nauwsluitende ‘Wild West’-
broek en vooral zijn schuine, grote ster, die hij als versiering op 
de borst had, trokken mijn belangstelling. Ik nodigde hem uit 
voor een pilsje in het café op de hoek.

‘Ja, graag! Jammer, dat wel een beetje haast heb’, zei hij 
‘een ogenblikje..’

Uit zijn grote tas, die over zijn schouder hing, haalde hij het 
congresboek tevoorschijn, bladerde erin, keek op zijn horloge 
en zei: ‘Ik moet helaas nog een vergadering bijwonen, maar ik 
ben graag twintig minuten beschikbaar... laten we gaan, oké!’

Het was erg warm. Wij hadden grote dorst en dronken 
het eerste glas in een keer op. Ik begon het gesprek met een 
toespeling op zijn moderne ster; al lang droomde ik van zo’n 
schuine ster. Het model dat de meesten droegen, vond ik niet 
mooi. Maar je kunt helaas nergens van zulke schuine sterren 
kopen. Hij had hem zelf laten maken door een graveur.

‘Het is de heilige plicht van iedere Esperantist altijd en 
overal de ster te dragen. Ik kan gewoon niet begrijpen, dat 
de samideanoj daar niet beter op letten. Voor mij is een 
samideano zonder ster geen Esperantist’. Hij zei dat op felle 
toon en zijn ogen vonkten van kwaadheid. ‘Ik heb niks met die 
bende van zorgeloze sterrelozen’.

Ho,ho, een gevaarlijke fanatiekeling, dacht ik en angstig 
tastte ik op mijn revers om te constateren of mijn sterretje er 
wel op zat.

‘Ze zeggen meestal: hoe groter de ster – des te groter 
stotteraar is degene die haar draagt’, durfde ik er tegen in op 
te merken.

‘Het is een beschamend schandaal’, zei hij geprikkeld, dat 
de perfecte en ervaren Esperantisten geen ster dragen! Die 
oude en wijze pioniers denken zeker, dat men aan hun neus 
kan zien dat ze Esperantist zijn. Ja, veel mensen schamen zich 
voor de groene ster, maar ze vergeten dat het vaak de enige 
zichtbare reclame is voor de buitenwereld’.

“Ja, volkomen juist, bravo!’, zei ik goedkeurend, ‘Ik heb 
zelf meegemaakt, dat veel mensen mij vanwege dat speldje 
hebben aangesproken. Dus: Leve de groen ster!’

We hieven de glazen. Onstuimig zette hij zijn glas weer op 
tafel. Het leek erop of hij zijn hart nog weer wilde ontdoen van 
andere zorgen en in mij een welkome luisteraar had gevonden 
aan wie hij zijn grieven kwijt kon.

“O, die oude getrouwen’, ging hij op beledigende toon 
voort, ‘ze zijn een kanker voor de beweging – neem me niet 
kwalijk, ik wil u niet beledigen’ – terwijl hij dit zei keek hij naar 
mijn grijze haren – ík weet dat ik onbeleefde ben als ik zeg dat 
ik gewoon de pest heb aan die zakken!’.

‘De pest hebben? Waarom?, vroeg ik bijna verwijtend. ’Het 
is een heilige plicht voor iedere samideano om regelmatig 
bijeenkomsten te bezoeken en nieuwe leerlingen aan te 
moedigen!’

‘Ja, goed, maar niet iedereen heeft er de tijd voor’, 
waagde ik er tegen in te brengen, ‘bovendien zijn sommige 
groepsavonden erg vervelend’.

‘Nee!’, sneed hij mijn zin af, u hebt ongelijk. Juist omdat 
goede Esperantisten wegblijven, zijn die avonden kreupel. Die 
opportunistische boycotters zouden ze tegen de muur moeten 
zetten! Probeer ze maar niet te verdedigen!’

‘Nou, nou, je gaat me nou toch wel wat te ver, mijn beste!’, 
probeerde ik hem te kalmeren. Maar blijkbaar had hij nog meer 
kandidaten op de lijst van figuren die tegen de muur moesten, 
want hij begon over nieuwe heilige plichten.

’Het ergst vind ik die Esperantisten die hun familieplichten 
vergeten. Denk je eens in. Ze willen dat anderen Esperanto 
leren, maar hun eigen kinderen willen of kunnen ze niet in 
onze geest opvoeden – een schandaal!!. Ja, het gebeurt zelfs 
dat hun eigen kinderen vijandig staan tegenover Esperanto en 
de gek steken met de Esperanto-manie van hun ouders!’.
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Ik knikte triest. ‘Op dat punt ben ik 
het met je eens..’

‘Ik zal nooit trouwen met een vrouw 
die geen Esperanto wil leren, en als 
ik toch met zo’n vrouw zou trouwen, 
dan zal ik onze taal bij haar erin 
prenten, zelfs al moet ik ze erin slaan 
en mijn kinderen zal ik tot ‘ĝisostaj 
Esperantistoj’67 opvoeden!!’

Om kracht bij te zetten aan zijn 
woorden sloeg hij zo onstuimig met zijn 
vuisten op tafel, dat de glazen tintelend 
opsprongen en de bevreesde kastelein 
toesnelde met twee verse pilsjes.

Ho-ho, wat een fanatiekeling, 
dacht ik en schoof een beetje van hem 
vandaan. Hij zou in staat zijn mij in zijn 
fanatieke woede een klap te geven, 
als hij zou weten, dat mijn zoon geen 
Esperanto spreekt, ondanks het feit, dat 
ik met een Esperantiste ben getrouwd!

Hij had nog veel meer heilige 
plichten in zijn grievenrepertoire, waarmee hij mij onstuitbaar 
overspoelde. Bijvoorbeeld de eis, dat iedere echte Esperantist 
lid moet zijn van een Esperanto-organisatie, minimaal ieder 
jaar een boek moet kopen – want hoe kan er anders literatuur 
worden gecreëerd en voor wie anders zouden onze Esperanto-
schrijvers dan schrijven, als niemand ze leest? Ja, voor 
bier, sterke dank en eten geven ze wel geld uit, maar zelfs 
bescheiden contributies betalen ze niet! Schandalig!

‘Vraag je niet een beetje teveel van onze samideanoj?’, 
probeerde ik zijn al te grote ijver een beetje te temmen.

‘Te veel?’, zei hij geprikkeld, ‘ik ben nog niet klaar met alle 
plichten , die iedere samideano beslist moet vervullen. Denk 

67 Ĝisostaj Esperantistoj = Esperantisten tot op het bot (tot in de kern)

eens aan onze radiostations! Het is een 
dankbare plicht voor iedere Esperantist 
van tijd tot tijd naar de stations te 
schrijven en ze te steunen!’

Hij wilde mij nog over nog meer 
plichten vertellen, maar plotsklaps 
sprong hij op na een blik op zijn horloge: 
‘Neem me niet kwalijk, ik moet me nu 
haasten naar de vergadering van de 
pacifisten. Gaat u met me mee?’

‘Het spijt me, maar ik heb een 
belangrijke afspraak met de voorzitter 
van de veteranenclub,’ loog ik. Ik wilde 
echter nog een biertje drinken en wilde 
zijn ijver niet afremmen door hem mijn 
mening over de zinloosheid van veel 
vergaderingen te geven.

‘Ja, ja, doe de veteranen de groeten 
van mij!’, glimlachte hij met lichte 
spot; hij scheen die bijeenkomst maar 
een lachertje te vinden. ‘Wacht – een 
ogenblikje’, hij richtte zijn ogen op zijn 

sterretje en trok snel een verzameling insignes uit zijn zak, 
waaruit hij een moderne, schuine ster koos. ‘ik geef je haar 
als aandenken aan onze interessante ontmoeting. Beloof dat 
je hem altijd zult dragen! Denk aan de eerste plicht van iedere 
Esperantist!’

Lachend bedankte ik hem en beloofde eraan te denken. 
Vliegensvlug deed ik mijn rugzak om en we namen met een 
stevige handdruk afscheid. Bij de deur hield hij even stil en 
riep: ‘Dank je zeer!’ en verdween.

Eerlijk gezegd een sympathieke jongeman, die enthousiaste 
fanatiekeling, dacht ik bij mezelf en spelde de mooie moderne 
ster op mijn borst vast...

Uit: ‘Mia verda breviero’ (mijn groene 
brevier), door Jean Forge, pseudoniem van 

Jan Fethke (1903-1980), film regisseur 
en -schrijver. Schreef het verhaal voor 
‘Die Tausend Auge des Dr. Mabuse’ (in 
Esperanto: ‘Mr. Tot aĉetas mil okulojn’)

Uitgeverij Fondumo, Helsinki, 1974
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Hoe je soms heel fijn kunt reizen 
ZONDER STER

DOOR LOUIS BEAUCAIRE (1925-1983)

68 ‘Uit het leven van een Bervaalse nietsnut’, uitgeverij Stafeto, 1974. Louis Beaucaire 1925-1983

Een scandaleus verhaaltje
Uit: ‘El la Vivo de Bervala Sentaŭgulo’ 68

De eerste jongedame die de coupé binnenkwam, zei 
ongegeneerd tegen haar reisgezellin in vloeiend Esperanto:

- ‘Kijk eens, Brita, twee mannen om te versieren!’

Brita schoot in de lach en antwoordde, terwijl ze haar koffer 
in het bagagerek legde:

- ‘Is een pastoor een man of een neutraal ding? Mij trekt 
de andere meer aan. Kijk maar eens naar zijn elegante snor!’

Gewoonlijk spreek ik samideanoj, die ik tegenkom, meteen 
aan en vooral als ze van het vrouwelijk geslacht zijn, maar 
deze keer dankte ik het toeval dat me mijn Esperanto-ster 
had doen verliezen, en, terwijl ik veinsde zeer geïnteresseerd 
te zijn in het laatste nummer van ‘Le Soir’, dat ik in Brussel 
had gekocht, luisterde ik aandachtig naar het gebabbel van 
de beide knappe jongedames, die nu eens over mijn snor, 
dan weer over de strenge gelaatsuitdrukking van de pastoor 
praatten, die rustig zijn brevier zat te lezen in een hoek van 
de coupé, aan de gangzijde. Ze converseerden met de vrijheid 
van mensen, die ervan overtuigd zijn, dat niemand hen kan 
begrijpen. Esperanto is immers weinig verbreid...

Op deze manier raakte ik al gauw op de hoogte van veel 
ondeugende dingen, die de jongedames hadden beleefd 
tijdens een pas gehouden jongerencongres, en dat in geuren 
en kleuren. Waarom had ik, idioot, die ik ben, niet aan dat 
congres deelgenomen?! Mijn lichaam mag dan wel niet meer 
zo jong zijn, mijn hart is het zeker wel!  

Terwijl de trein voortsnelde door de Noord-Duitse vlakte, 
moest ik vaak mijn gezicht verbergen achter ‘Le Soir’ om mijn 
lachen niet te verraden. Verschillende keren was ik er bijna 
op ingegaan, maar ik kon de verleiding weerstaan en werd 
zo beloond met allerlei wetenswaardigheden en dingen die 
buiten het eigenlijke congresprogramma om waren gebeurd 
en waarover geen enkele krant zou rapporteren.

-‘O, ik hoop dat Louis op het tentenkamp in Primošten 
zal zijn. Wat een stier! Herinner je je nog de laatste nacht, 
Renata?’
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- ‘Ja, Brita. Die arme jongen.. Ik geloof dat we werkelijk te 
veel van hem hebben gevergd.’

De jongedames deden hun ogen dicht en zwegen even. 
De groene sterren, die hun boezem aan de linkerkant sierden, 
gingen vijf duim omhoog bij de verlangende zucht, waarbij 
hun borsten zwollen in dankbare herinnering aan het spelletje 
voor drie personen, dat zich tijdens het congres in bed had 
afgespeeld.

-‘Is dat lid van de Akademio niet jaloers? Hij heeft meer 
tijd bij jou doorgebracht dan in het congres zelf, waar hij op 
uitnodiging lezingen gaf over saaie onderwerpen’

- ‘Als hij zou hebben gepraat over de nachtelijke 
ontmoeting van afgelopen dinsdag, zou het onderwerp zeker 
alle congresdeelnemers hebben geïnteresseerd.‘

- ‘O, Brita, toe, vertel eens wat aan mij!’

- ‘Je lacht je dood... Hij is een fetisjist. Toen ik naakt in zijn 
hotelkamer stond, pakte hij een paar lange groene kousen uit 
zijn koffer en die moest ik toen aantrekken’..

-‘Hi, hihi, groene kousen!’

-‘Ja, maar da’s nog niet alles. Daarna wilde hij, dat ik ze 
zou vastmaken aan een groene jarretelgordel.. Zo te zien had 
hij een koffer vol met groene lingerie en hij legde me uit dat 
groen hem seksueel enorm stimuleert, sinds hij zijn eerste 
Esperanto-examen achter de rug heeft. Hij hield zelf in bed 
zijn lange groene onderbroek aan’.

Brita en Renata kwekten zo luid over hun hoe Piet van de 
Akademio, dat de pastoor, gestoord in zijn zachte psalmlezen, 
een afkeurende blik op hen wierp. Ik kon zelf nauwelijks 
mijn lachen bedwingen, toen ik dacht aan de maniak van de 
Akademio, die op een waardige wijze zijn land vertegenwoordigt 
in onze congressen. Nee, samideano, NEE! U hoeft van mij 
geen namen te verwachten! Pas wel op: als uw vrouw of liefje 

69 Mijn teksten zijn interessant voor polyglotten, niet?

70 Zie vorige voetnoot 

71 Stelo is een fictieve munteenheid onder Esperantisten. Lang voordat de bitcoin bestond...

van het congres terugkomt met een groene jarretelgordel, dan 
kunt u er vergif op innemen dat u bedonderd bent!

Renata begon frivoliteiten te vertellen over ene Felix, 
gedelegeerde namens vegetarische Esperantisten, maar ik 
ben niet te weten gekomen, hoeveel plezier Felix in haar armen 
heeft beleefd, want net op dat moment schoof een conducteur 
de deur van de coupé open en zei: ‘Die Fahrkarten, bitte!’69

De pastoor haalde een kaartje uit zijn brevier tevoorschijn, 
ik haalde mijn kaartje uit mijn zak en Renate uit haar handtasje. 
Maar Brita, die overal zocht, kon niets vinden. Ze keek de 
conducteur hopeloos aan. Vriendelijk zei deze: ‘Suchen Sie 
weiter, Fräulein. Ich komme nachher wieder’.70

Brita klom op de bank om haar koffertje te pakken. Over 
de rand van ‘Le Soir’ heen constateerde ik, dat ze een rood 
slipje aan had. Dat bewijst dat de invloed van de eerder 
genoemde figuur van de Akademio niet zo groot is als hij 
denkt. Bovendien herinnerde het rode achterwerk me weer aan 
een mop over Monte Carlo. Kent u die? Helaas, vandaag kan 
ik die niet vertellen, want het heeft allemaal niets te maken 
met deze treingeschiedenis. Mijn uitgever zal zeker zeggen: 
‘hou het kort en bondig, papier en inkt zijn al duur genoeg, 
dan dat we ze nog eens gaan verkwisten aan zulke bagatellen. 
Het publiek verwacht van u herinneringen van een serieuze 
Esperantist, die tot nadenken moeten stemmen.’

Ik kan natuurlijk tegen mijn beste uitgever zeggen, 
dat ik maar vier steloj71 krijg voor een bladzijde en dat dat 
niet voldoende is om mijn oude moeder een boterham te 
verschaffen. Laat me dus even die mop over Monte Carlo 
vertellen.

In een trein reist een oude, heel erg oude heer naar Monte 
Carlo, om in het wereldvermaarde casino te gaan spelen. 
Tegenover hem zit een elegante vrouw, die gul de benen over 
elkaar heeft, zodat hij boven haar zwarte nylonkousen een rood 
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slipje ziet. Als in een droom mompelt hij: ‘Rouge et noir’. De 
makkelijke reizigster fluistert uitnodigend: ‘Faites vos jeux!’ 
De oude, zeer oude heer haalt zijn schouders op en antwoordt 
met klagende stem: ‘Rien ne va plus!’72

Neem me niet kwalijk, meneer de uitgever. Dank namens 
mijn oude moeder! Ik ga meteen terug naar mijn coupé. Terwijl 
Brita dus haar koffer aan het doorzoeken was, stond ik op en, 
terwijl ik mijn Esperantist-zijn probeerde te verbergen, deed ik 
haar een voorstel in de zogenaamde internationale taal voor 
reizigers:

‘May I help you’73

Zij keek naar Renata en vroeg:

-‘Wat wil die opdringerige vent van mij?’

-‘Waarschijnlijk zo eentje, die zijn handen niet thuis kan 
houden...’

Ik kon me niet meer inhouden en protesteerde in Esperanto:

-‘Denk maar niet..’

Renata keek stomverbaasd. Brita viel van de bank, gelukkig 
in mijn armen. En allebei schreeuwden ze in koor:

-‘Ohhh, u spreekt Esperanto!’

Schijnheilig hield ik Brita nog steeds stevig vast, alsof ze 
niet in staat was om op eigen benen te staan.

Ik mompelde naïef:

-‘Ja, jongedames, ik ben Esperantist. Ik wilde alleen jullie 
conversatie niet storen..’

Onwillig ging Brita weer van me af en op de bank zitten.

-‘Dit zou best een leuk avontuur zijn, als ik mijn kaartje niet 
had verloren’.

-‘Geen zorgen, Brita. Mag ik je Brita noemen? Wanneer 

72 Zie voetnoot 69

73 Geef toe: deze pagina’s zijn een traktatie voor polyglotten!

de conducteur terugkomt, zal ik een nieuw kaartje voor je 
betalen. En ik zou het fijn vinden, als ik jullie voor het eten, 
vanavond bij mij in Keulen, zou mogen uitnodigen. Daar ken 
ik een klein hotel. Na het eten kunnen we misschien samen...’

De pastoor in de hoek was kennelijk zo verrast dat hij me 
plotseling met de jongedames in hun onbekende taal hoorde 
praten, dat hij zijn brevier uit zijn handen liet vallen. Hij zei 
alleen:

-‘Merda!’

En, terwijl ik het boek en de weg gedwarrelde 
heiligenplaatjes opraapte, zei ik in een helder ogenblik tegen 
mijn nieuwe vriendinnen:

-‘Die idioot in de hoek is een Italiaanse pastoor!’

Nadat ik een treinkaartje voor Brita had gekocht van de 
conducteur, wist ze niet, hoe ze haar dankbaarheid tot uiting 
moest brengen. Ik suggereerde:

-‘Da’s nogal eenvoudig. Ik heet ook Louis...’

Renata wierp vlug een vragende blik naar haar reisgezellin 
en toen ze zich naar haar toe had gebogen, fluisterde ze enkele 
woorden in haar oor. Met schitterende ogen en rode wangen 
namen ze mijn uitnodiging aan om in Keulen de reis even te 
onderbreken..

-‘Maar niet langer dan een dag’

-‘Niet langer dan een nacht, mijn duifjes, Na het ontbijt 
gaan we terug naar het station.’

In de tien minuten, die nog overbleven tot de aankomst 
in Keulen, probeerde ik wat te praten over het weer, het 
landschap en het afgelopen congres. Maar onze amoureuze 
jongedames waren in gedachten al in het grote Keulse bed 
en ze warmden mij op, waarbij ze grove termen de wulpse 
genoegens beschreven, die mij stonden te wachten en die ook 
verwachtte.
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Mijn pen zou rood van schaamte worden, als ik haar zou 
dwingen, deze wellustige conversatie letterlijk op te schrijven. 
Toen onze trein vaart minderde, pakten we ongeduldig onze 
koffers en gingen we de gang op. De Italiaanse pastoor was 
ondertussen opgehouden met het kauwen van zijn Latijn om mij 
met een blik vol walging aan te staren, alsof hij mijn stuitende 
zondige bedoelingen rook. Wij stapten uit en liepen vrolijk op 
het perron tussen andere reizigers door, toen plotseling het 
raam van onze coupé omlaag ging en de Italiaanse priester 
woedend naar ons blafte:

-‘Porkoj!’74

En, om aan te tonen, hoe handig hij de nuances van de 
internationale taal beheerste, schreeuwde hij nog harder:

- ‘Geporkoj!!’75

74 Porkoj = varkens, zwijnen

75 Ge- is een voorvoegsel, dat beide geslachten aangeeft

Wij hielden verbaasd de pas in en keken elkaar met 
ontsteltenis aan:

-‘Die vent is zelf een zwijn, zoals hij ons bespioneerd heeft. 
De voorzitter van onze Esperanto-vereniging had volkomen 
gelijk, toen hij voorstelde, alle samideanoj, die niet de groene 
ster dragen, af te schieten’.

Ik piekerde even over het grote aantal Esperantisten dat 
incognito door de wereld zwerft, maar Brita gaf me een por en 
zei speels:

-‘Nou, Louis, als we tot morgen op dit perron blijven staan, 
zal ik niet voor je kunnen paraderen in de groene jarretelgordel 
van professor...’

De naam van de vermaarde fetisjist ging verloren in het 
geknars van de wegrijdende trein...
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Wilt u meer informatie
OVER DE ESPERANTO-BEWEGING EN -CULTUUR?

Kijk dan eens op internet onder:

http://www.eventoj.hu
waar allerlei bijeenkomsten door en 

voor Esperantisten te vinden zijn

http://www.nevelsteen.info/eksterrete
Over tijdschriften, leerboeken, 

computertermen, enz.

https://uea.org/katalogo
catalogus van Esperanto-boeken die u 

kunt krijgen bij UEA in Rotterdam

enz., enz.

Geïnteresseerd in Esperanto? Of wilt u een voordracht over Esperanto door een ĝisosta Esperantisto? Kijk dan elders op de 
webstek van Esperanto Nederland en neem contact op met iemand bij u in de buurt!

Ni dankas vin pro via atento!
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