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PEER - ,,De makkelijkste taal die je kan studeren'', zeggen de leden van de NoordLimburgse Esperantovereniging. Toch lijkt het of de esperantisten een beetje
uitsterven in hun soort. Hoewel zijzelf ervan overtuigd zijn dat de taal de eenmaking
van Europa een stuk vlotter zou laten verlopen.
De Noord-Limburgse Esperantovereniging telt nog een tiental leden. ,,Dat is niet
zoveel, maar de meesten leren het zelf via het internet en sluiten zich niet meer aan
bij een club'', zegt Henri Schutters, de voorzitter van de Esperantovereniging
Esperanto werd in 1887 ontwikkeld door een jonge Poolse oogarts. Met zijn initiatief
wilde hij wie vreemde talen sprak, verenigen. ,,Hij ontleende woorden uit het Latijn,
uit de Germaanse talen en uit het Slavisch'', zegt Schutters. De taal sloeg meteen aan
in de wereld. ,,Esperanto is veel gemakkelijker te leren dan het Engels dat nu als een
wereldtaal wordt beschouwd'', legt de voorzitter uit.
Waarom kent de taal dan niet meer succes? ,,Onbekend maakt onbemind, velen
kennen Esperanto niet. We streven er al jaren naar om de taal als schoolvak aan te
bieden, maar de politiek houdt dat tegen. Het zou nochtans heel wat dingen vlotter
laten verlopen. Zeker bij de eenmaking van Europa. Esperanto is niet aan een land
verbonden, zoals het Engels'', vindt Schutters.
,,Een paar jaar geleden heb ik de grondbeginselen geleerd, maar ik wil zeker meer'',
zegt Jan Despriet, lid van de vereniging. ,,Esperanto heeft me altijd gefascineerd. Ik
heb er als klein jongetje eens iets over gelezen en ik ben nieuwsgierig gebleven.''
Ook vindt hij het fantastisch dat er nog verenigingen zijn die de taal ondersteunen en
erop toezien dat Esperanto niet met uitsterven is bedreigd.
Volgens de leden van de Noord-Limburgse Esperantovereniging kan je op vele
plaatsen ter wereld terecht met de taal. ,,Er is een soort paspoort op de markt, met
duizenden adressen van esperantisten waar je gratis kan logeren'', zegt de esperantist
Remy Sproelants. ,,Wij zien elkaar als een grote familie. Aan de taal is geen ras, kleur
of wat dan ook verbonden.'' Bijna tien miljoen mensen spreken Esperanto. ,,Dat is 1
op 3.000'', zegt de voorzitter. ,,Dat is al heel veel, omdat de meesten het op eigen
houtje leren. Maar we hopen op nog meer esperantisten. Het zou de communicatie in
de wereld bevorderen en zo een aantal wereldproblemen oplossen.''
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