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 Thematiek 
 
"Ik kan er mee zeggen wat ik wil, niet alleen wat ik kan", aldus Otto Jespersen, een Deense hoogleraar Engels 

aan de Universiteit van Kopenhagen. Het is een citaat die de spreker van vanavond, Wim Jansen, vaak 

aanhaalt om te verklaren waarom hij er in zijn jeugd al mee bezig was om het Esperanto te leren. De 

belangrijkste reden is dat het Esperanto een van de weinige vreemde talen is die voor een niet-

Esperantospreker op moedertaalniveau te leren is. 

Drie weken geleden zette Job Cohen zijn visie uiteen over de schuldencrisis van de Europese Unie. Vanavond 

gaan we in op een taalkundig aspect van de problemen binnen de Europese Unie, die al sinds de oprichting een 

rol spelen. Wim Jansen zal onder andere ingaan op de vraag of er een oplossing is voor de taalproblematiek. 

Daarvoor zullen we eerst kijken wat de concrete problemen eigenlijk zijn. Tot slot zal er worden ingegaan op de 

vraag of de wetenschap van kunstmatige talen misschien een oplossing biedt. 

Als blijkt dat de taalproblematiek in de Europese Unie tot een minimum te beperken is – of misschien zelfs 

helemaal op te lossen is – is dit ten voordele van de Europese samenwerking. Bovendien is de taalproblematiek 

een dure kostenpost en het is belangrijk om deze kosten zo veel mogelijk te beperken, zeker nu. In de lezing 

van vanavond zal worden uiteengezet welke stappen genomen kunnen worden zodat we toe kunnen werken 

naar meer onderling begrip, zowel in taalkundig als cultureel opzicht. 

 

Spreker 
 

Wim Jansen is een ingenieur in de lucht- en ruimtevaarttechniek, baskoloog en hoogleraar Interlinguïstiek 

(wetenschap van de kunstmatige talen) en Esperanto. Na een carrière in de Europese ruimtevaart is hij 

tegenwoordig publicist, taaldocent in het volwassenonderwijs en bezet hij als docent in deeltijd de leerstoel 

Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de natuurlijke wijze 

waarop sprekers van het Esperanto blinde plekken in de grammatica van deze taal aanvullen. 

 


