8 juli 2009

PERSBERICHT
Esperanto viert feest.
Waarom heet uw straat Zamenhofstraat?
150 jaar geleden werd de ontwerper van de internationale taal Esperanto, dr. L.L. Zamenhof, geboren.
In het Zamenhofjaar 2009 worden overal in de wereld activiteiten ontwikkeld.
Voor de vereniging Esperanto Nederland was het aanleiding om aan bewoners van straten, die vernoemd
zijn naar dr. Zamenhof een brief te sturen met informatie over Zamenhof en Esperanto. Het is immers
altijd interessant om te weten waarom een straat een bepaalde naam heeft. Er zijn in Nederland en in vele
andere landen veel gemeenten, die Zamenhof hebben geëerd met een straatnaam.
Wie was Zamenhof? Wat is Esperanto?
Zamenhof werd geboren in Bjalistok in het oosten van Polen, dicht bij de grens met Rusland. In die stad
woonden Duitsers, Russen, Joden en anderen, die allen hun moedertaal spraken. Omdat zij daardoor elkaar
niet begrepen waren er veel misverstanden en conflicten. De jonge Zamenhof wilde daar een oplossing
voor vinden.
Hij bedacht tijdens zijn middelbare schooljaren een internationale taal. Als mensen met elkaar zouden
kunnen spreken, zouden ze ook met elkaar in vrede kunnen leven. Ook in de rest van de wereld zou zo een
eind kunnen komen aan oorlogen en andere problemen veroorzaakt door verschil in taal. Hij ging studeren
en werd oogarts. Hij verdiende met zijn beroep niet veel omdat hij zich het lot aantrok van de arme
patiënten. Toch ging hij door op de ingeslagen weg. Hij was in staat om in 1887 een boekje uit te geven in
6 talen met de grammatica van zijn Internacia Lingvo. Het sloeg aan. Waar in 1887 slechts één mens deze
taal kende, werd er al in 1905 een Wereldcongres gehouden in Boulogne sur Mer. De taal werd bekend als
Esperanto. Esperanto was de schuilnaam van Zamenhof. Het betekent: de man, die hoop heeft.
In het Zamenhofjaar 2009 wordt het 93ste Wereldcongres georganiseerd in degeboortestad van
Zamenhof. Een paar duizend mensen zullen daar samenkomen en zonder tolken genieten van excursies,
lezingen, kunstuitingen en grensoverschrijdende vriendschap.

Esperanto Nederland wil met de brief aan bewoners van Zamenhofstraten aandacht vragen voor
Zamenhof, Esperanto en de gedachte achter deze taal: begrip tussen mensen, die een verschillende taal
spreken. Het idee dat daardoor oorlogen tot het verleden gaan behoren is misschien naïef, maar er is
niets mis met het ideaal van een betere verstandhouding tussen mensen.
Waarom Esperanto en geen Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch, Chinees of een van de andere 6000
talen? Esperanto is ontworpen als internationale taal. Daarom is de grammatica eenvoudig en zonder
uitzonderingen, er zijn slechts 12 werkwoordsvormen ( in andere talen duizenden), de woordvorming is
creatief. Woorden worden uitgesproken zoals ze worden geschreven. Het allerbelangrijkste is misschien
wel dat de taal neutraal is en niet verbonden aan een staat, een godsdienst of een politieke stroming.
Waar andere talen vaak worden gebruikt om mensen te scheiden, is het enige doel van Esperanto om
mensen te verbinden. Men zegt wel eens dat Esperanto de enige taal is waaraan geen bloed kleeft.

Om een beeld te geven van de taal werd een boekenlegger met een beknopte grammatica van Esperanto in
de brief bijgesloten.
Iedereen die meer wil weten over Zamenhof en zijn geesteskind Esperanto kunnen we verwijzen naar
internet. Meer dan 40 miljoen verwijzingen in Google naar Esperanto zijn beschikbaar.
Verdere informatie is ook te krijgen via de website www.esperanto-nederland.nl en
via Ineke Emmelkamp,
bestuurslid informatie van Esperanto Nederland,
Arubastraat 12,
9715 RW Groningen tel: 050-5718842

