
Waarom Esperanto en 
hoe leer je het?

Piet Buijnsters



Een winkelstraat in Nederland….



Zo leest een Fransman dat….

vies vies

vies

vies
vies

vies



Maar zo begrijpen wij Nederlanders dat...

koopje koopje

koopje

koopje
koopjes

koopjes-
winkel

terug 
naar 
school



Inderdaad, het Engels is alomtegenwoordig…
• in de wetenschap
• in de techniek
• in de media
• op straat
• in de reclame
• in het onderwijs
• in het bedrijsleven
• in internationale organisaties…

dus waarom zou je nog een ANDERE taal leren? 



Het gaat om verbinding…

Verbinding is op vele manieren mogelijk:

tussen plaatsen, steden, landen …

met bruggen....

met schepen....

met vliegtuigen....

met treinen....



door vriendschap ....
door een huwelijk .....   

met mensen ….

door verenigingen, clubs, in groepsverband ….



met  cultuur ….
literatuur, film, theater, muziek



met behulp van allerlei communicatiemiddelen ….

het belangrijkste communicatiemiddel is de   t a a l ....

je maakt VERBINDING met de taal die je spreekt ....



leer Engels .... en er gaat een Anglo-
Amerikaanse wereld voor je open ....

leer Frans .... en er gaat een Franse wereld 

voor je open ....

leer Chinees .... en de Chinese wereld gaat voor 
je open ....

Gymnasiasten leren Latijn en oud-Grieks, want 
dan gaat de antieke wereld voor ze open …

Maar waarom zou je ESPERANTO leren?????



Met Esperanto gaat er een WIJDE wereld voor je open...



Esperanto
een internationale taal



Esperanto
enige weetjes

Esperanto werd ontworpen door 
Zamenhof en gepubliceerd in 1887

 Ieder jaar is er een wereldcongres; in 2015 het 100e in  Lille  met  
2200 deelnemers uit 80 landen. 

 Voorheen o.a. in Cuba, Polen, China, Italië, IJsland, Japan
 In 2017 in Korea (Seoul)
 Daarnaast zijn er talrijke landelijke en regionale bijeenkomsten 

en er bestaan diverse Esperantoclubs



Esperanto: een gemakkelijke en vernuftige  taal

dikaj libroj longaj haroj

dika
knabo

maldika
knabo

knabo kaj
knabino 

patro 
kaj filo 

patrino 
kaj filino 

mi estas    ik ben
vi estas jij/u bent
li estas hij is
ŝi estas zij is
ĝi estas het (ding,dier) is
oni estas   men is
ni estas wij zijn
vi estas jullie zijn
ili estas zij zijn



Esperanto:  een NEUTRALE  taal:

-NIET verbonden met bepaalde volkeren of landen

-GEEN DISCRIMINATIE van talen of bevolkingsgroepen



Esperanto
nog enige weetjes

• in Esperanto bestaan duizenden boeken (vertaalde en 
originele) en tientallen tijdschriften

• Esperanto op Internet en in de sociale media
• de wereldorganisatie heet UEA en is gevestigd in Rotterdam
• Prof. Federico Gobbo is hoogleraar Interlinguïstiek en 

Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam



Maar hoe leer je Esperanto???

Uiteraard op de traditionele manier 
via een leerboek, een mondelinge of 
schriftelijke cursus,
of:
via Internet,

maar nu ook:



Leer  Esperanto met een app
via je mobiele telefoon



Voor Apple-smartphones en tablets (iPhone, iPad) is  
Duolingo een bekende app: 
je kunt er vele talen mee leren, ook Esperanto.
De apps zijn tweetalig: je leert Esperanto via het Engels.

Engels              Esperanto   

Sinds 2015 reeds meer dan 400.000 x geïnstalleerd!



Dit jaar verschenen: 
Esperantocursus als app voor  
Android (Google) smartphones en 
tablets   (o.a. Samsung)

Het is een echte cursus, namelijk op 
basis van het materiaal van 
Esperanto per rekta metodo
(Esperanto via de directe methode) 
van Stano Marček



Esperantocursus volgens de 
directe methode als app voor 

Android (Google) smartphones



Een cursus om Esperanto te leren 
• met plaatjes, woorden en zinnen
• van eenvoudige naar complexe 

structuur 
• zonder gebruik van nationale talen
• de grammaticale regels worden 

spelenderwijs geleerd 



de app gebruikt de treffende tekeningen uit  het cursusboek
en als je op de teksten klikt, hoor je meteen de duidelijke uitspaak



De cursus bevat ook oefeningen:

ook luister-
oefeningen



De cursus bestaat uit twee delen:
les 1-11: app genaamd esperanto kurso
les 12-22: app genaamd esperanto plus

Beide apps zijn gratis. 
Om ze te downloaden en te installeren:

ga met je mobiel naar de Google –app shop 
(Google Play) en vind ze d.m.v. hun naam



begin er vandaag nog mee
en er gaat een WIJDE wereld voor je open!


