
 

1887 

De Poolse oogarts 

Zamenhof  

 geeft als dr. Esperanto 

 La Internacia Lingvo uit. 

In 1905  wordt het 

eerste wereldcongres 

gehouden in  

Boulogne sur Mer. 

Honderd jaar later 

spreken miljoenen 

mensen Esperanto. 

 

 
 

 

 

 

 

Esperanto 

als wereldtaal  

zou een bijdrage  

kunnen leveren 

aan een  

mensvriendelijke 

globalisering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel:  

je spreekt vloeiend 

Engels, Duits, Frans, 

Spaans, Grieks  

Russisch en Italiaans 

 en je komt  een  Chinees 

tegen in Finland. 

 

 

 

 

 

 

 

Het verschil  met 

andere talen is dat 

Esperanto is ontworpen   

als internationale taal. 

Esperanto is neutraal. 

Geen binding met een 

land, godsdienst of 

politieke stroming. 

Snel te leren. 

 

 

 

 

 

Als u een gegronde reden 

heeft om géén Esperanto 

te leren, mail deze reden 

naar: 

hbxd@freeler.nl 

en 

wij sturen u een gratis  

cursus Esperanto.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overal waar buiten 

Europa een Europese taal 

wordt gesproken is een 

inheemse cultuur 

onderdrukt. 

Inheemse volken 

communiceren met elkaar 

via Internet en 

Esperanto. 

www.ipernity.com 
 

 

 

 

 

 

 
 

Wereld Wijd Web 

Esperanto in 64 talen. 

Kijk op: 

www. esperanto.net 

Universala Esperanto 

Asocio (Rotterdam) 

www.uea.org 

cursussen o.a. 

www.lernu.net 

woordenboeken o.a. 

www.majstro.com 
 

 

 

 

 

- Elke letter heeft een 

eigen klank. 

- Klemtoon op de 

voorlaatste lettergreep. 

- Eenvoudige grammatica. 

- Geen uitzonderingen. 

- 12 werkwoordsvormen. 

- Woordvorming d.m.v. 

stammen en voor-en 

achtervoegsels. 

- Stammen zijn genomen  

uit bestaande talen. 
 

 

 

 

 

 

Gratis informatie 

met grammatica en 

woordenlijst: 

tel: 050-5718842 
info@esperanto-info.nl 

 

www.esperanto-

nederland.nl 
www.esperanto-jongeren.nl 

Inl: hbxd@freeler.nl 
 

 

 

 

 

 

 

Esperanto beschermt 

de taaldiversiteit. 

Er zijn 6000 talen, 

waarvan de helft 

verloren dreigt te gaan 

door overheersing van 

een dominante taal en 

cultuur. 

www.interkultura.net 

 

 

 

 

 

 

Esperanto is een 

democratische keuze. 

Het bevoordeelt géén 

moedertaalsprekers en 

het benadeelt géén 

sprekers van kleine talen. 

Taal is vaak misbruikt 

 als  machtsmiddel. 

Esperanto is een 

brugtaal.  

 

 

 

 

 

 

Er zijn 170 miljoen 

webstekken 

 over Esperanto    

op internet. 

* 

Er zijn natuurlijk ook 

schriftelijke en 

mondelinge cursussen. 

 

 

 

 

1887-2012 

ESPERANTO 

La Internacia Lingvo 

 

125 jaar in gesprek   

met de wereld 

 

 

 

 

 Ideaal van Zamenhof: 

wereldwijd begrip  

tussen mensen in een 

rechtvaardige 

multiculturele 

samenleving  

met respect voor  

andere culturen 

en godsdiensten. 

 

Herken je dit ideaal? 

 

 

 

 
In de EU worden  

 23 talen gesproken en 

talloze dialecten. 

Welke talen kies je? 

Engels? als je een 

 Fransman bent?  

Frans? als je  een 

Duitser bent? 

Duits, taal van de buren? 

Spaans, Grieks voor  

de vacantie? 

Pools voor een stedenband? 

 of Esperanto? 
 

 

 

 

- Duizenden boeken 

 geschreven en  

vertaald in Esperanto. 

-Tientallen tijdschriften. 

-Talloze bijeenkomsten. 

- In oktober 2004 werd 

een nieuw woordenboek 

N-E-N uitgegeven. 

Woordenboeken zijn er  

in vele andere talen  

zoals Swahili, Fries 

Arabisch, enz.. 


