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HET ESPERANTO 
 

 

 

 

 Wat staat hier nou 

eigenlijk? Misschien herken je enkele woorden, 

bijvoorbeeld vanuit het Spaans. Deze zin is in het 

Esperanto, een taal die ontwikkeld is door Ludwig 

Zamenhof. Wat er staat? Wat is het nut van Esperanto? 

Laat ik eerst maar even wat vertellen over het Esperanto. 

Deze taal is niet door de jaren heen ontstaan, maar 

ontwikkeld door de mens. Zamenhof woonde in Bialystok, 

een stad in het hedendaagse Polen. Hier woonden 

verschillende gemeenschappen, zoals Russen, Joden, 

Polen en Litouwers, die verdeeld werden door de taal. 

Zamenhof wilde een taal creëren die alle 

mensen zouden kunnen spreken. In  

1887 verscheen het eerste  

handboek van Esperanto in vijf 

talen; Russisch, Pools, Frans, Duits 

en Engels.   

 

Wat is nou eigenlijk het 

nut van Esperanto? 

Kio estas la uzo de Esperanto? 

 

Hoe komt het nou dat je voor sommige talen jaren nodig hebt 
voordat je echt een fatsoenlijk gesprek kan voeren, terwijl je 
het Esperanto binnen een paar dagen kan leren? Een reden die 
hiervoor gegeven kan worden is dat het Esperanto gebaseerd is 
op meer dan 10 talen, waaronder Russisch, Frans, Engels, 
Spaans, Duits en Latijn. Daarnaast heeft dit te maken met de 
opbouw van het Esperanto. Doordat de taal door mensen 
ontwikkeld is, zijn er geen ingewikkelde uitzonderingen of 
regels. Er worden drie eenvoudige principes gebruikt:  
 

         Esperanto kan duidelijk                                                             

e       een grote en belangrijke 

rol spelen in onze samenleving 

als internationale, neutrale 

taal die voor alle zaken te 

gebruiken is. Het nut van 

Esperanto is groter dan je 

denkt en ik zou je zeker aan 

willen raden het te leren. 
Grammatica: er zijn geen uitzonderingen 

en de werkwoorden zijn volledig 
regelmatig; elke persoon heeft dezelfde 

vorm

Uitspraak: elke letter betekent 
overal hetzelfde

Woordenschat: je kunt nieuwe 
woorden samenstellen uit woorden 

die je al geleerd

De groep 

Esperanto-sprekers is over 

de hele wereld verspreid. Er 

zijn inmiddels enkele 

miljoenen sprekers.  


