Esperanto, wat is dat?

Hoe leer ik Esperanto?

Esperanto, kio estas tio?

Kiel mi lernu Esperanton?
Met een leraar
In enkele plaatsen worden er mondelinge cursussen gegeven. Er zijn clubs
in Groningen, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen, Helmond, Alkmaar, en bijeenkomsten van ‘La Amsterdama Rondo’ in Amsterdam.
Informatie: www.esperanto-nederland.nl/groepen
Twee keer per jaar wordt er een studieweekeinde georganiseerd.
Informatie: www.esperanto-nederland.nl/studieweekend
Via internet
Duolingo
Lernu
Kurso
Pingveno

www.duolingo.com
www.lernu.net/nl
www.ikurso.net
www.pingveno.nl/cursus

…. literatuur en muziek
Asterix, Suske en Wiske, Kuifje, maar ook literaire bestsellers, ze bestaan
allemaal in het Esperanto! In Rotterdam is er een boekendienst van de
Wereld Esperanto-Vereniging UEA: http://katalogo.uea.org

Info
Esperanto Nederland
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
info@esperanto-nederland.nl
www.esperanto-nederland.nl

Esperanto is een internationale taal die een neutrale brug vormt tussen
mensen met verschillende talen en culturen.
Enkele troeven: geen uitzonderingen, geen onregelmatige werkwoorden en
toch kun je alles uitdrukken! Dankzij de logische opbouw heb je de taal snel
onder de knie. Voorts is het bewezen dat kennis van het Esperanto helpt bij
het leren van andere vreemde talen. Nog een extra troef dus!
Tenslotte, omdat deze taal aan geen enkel land of volk toebehoort en iedereen het kan leren, spreek je met elkaar op basis van gelijkheid, met als resultaat een veel eerlijkere communicatie.

Wat kan ik doen met Esperanto?
Kion mi povas fari per Esperanto?
Het Esperanto is erkend door de UNESCO en wordt gesproken in meer dan
100 landen, door mensen met uiteenlopende interesses. Je kan ze gebruiken
om:
•
•

•
•
•
•
•

kennis te maken met andere culturen
makkelijk contact te maken zonder taalproblemen, bijvoorbeeld op reis,
tijdens congressen en andere internationale bijeenkomsten. Sinds kort kan
dat ook via de app Amikumu: www.amikumu.com/nl
deel te nemen aan discussies en interacties op internet, sociale media,...
deel te nemen aan evenementen wereldwijd
te genieten van het steeds groeiend aanbod
literatuur en muziek
zaken te doen of kennis uit te wisselen over
techniek, wetenschap,...
gratis te overnachten bij andere sprekers
d.m.v. het netwerk Pasporta Servo:
www.pasportaservo.org

Hoe werkt Esperanto?
Het alfabet
Het Esperantoalfabet wordt als volgt geschreven: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i,
j, ĵ, k, 1, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z. (en de tweeklanken aŭ en eŭ)
Iedere letter stelt slechts één bepaalde klank voor. Alle woorden worden dus
uitgesproken zoals ze geschreven zijn en omgekeerd. Enkele letters worden
anders uitgesproken dan in het Nederlands: de c klinkt als ts in tsaar, ĉ als tsj
in tsjirpen, g als het Duitse gut of het Engelse girl, ĝ als dzj in het Engelse
gentleman, ĥ als ch in kachel, ĵ als zj in het Franse journal, ŝ als sj in sjerp, u
als oe in boek, aŭ als au en eŭ als eeuw.
De klemtoon ligt steeds op de voorlaatste lettergreep.
Voorbeelden: planto, telefono, teatro, lando, muro.

Woordvorming
Woorden bestaan uit een stam en een uitgang. Door voor- en
achtervoegsels toe te voegen, verkrijgt men nieuwe woorden.
O = maakt een zelfstandig naamwoord: piano, fakto, libro
A = maakt een bijvoeglijk naamwoord: dika,bela, granda
E = maakt een bijwoord: entuziasme, bele, simple
J = maakt het meervoud: libroj, faktoj
LA = het bepaald lidwoord (onze de of het)
Het onbepaalde lidwoord (een) is in 't Esperanto niet nodig

JES = ja . NE = nee.
ĈU ....? (uitspraak: tsjoe) vormt vragende zinnen. Bijvoorbeeld:
Ĉu Esperanto estas facila? Is Esperanto gemakkelijk?

Werkwoorden
Zes uitgangen zijn genoeg om de enkelvoudige werkwoorden te vormen:
I
AS

infinitief (onbepaalde wijs) leren = lerni; geven = doni
tegenwoordige tijd
ik leer = mi lernas, ik geef = mi donas

IS
OS
US
U

verleden tijd
toekomende tijd
voorwaardelijke wijs
gebiedende wijs

ik leerde = mi lernis, ik gaf = mi donis
zal leren = lernos, zal geven = donos
zou leren = lernus, zou geven = donus
leer ! = lernu ! geef! = donu!

Voor- en achtervoegsels
Van de 10 voorvoegsels geven wij er hier twee:
MAL- geeft de tegenstelling
RE- terug- of opnieuw

granda-malgranda / groot-klein
veni-reveni / komen-terugkomen
legi-relegi / lezen-opnieuw lezen

Van de 30 achtervoegsels geven wij hieronder ook enkele:
-AR
-EG
-IL
-EJ
-IN
-UL
-IST

maakt een verzameling / groep
maakt een vergroting
maakt een instrument, middel
maakt een plek
maakt de vrouwelijke vorm
maakt een persoon
maakt een beroep

arbo-arbaro / boom-bos
vento-ventego / wind-storm
flugi-flugilo / vliegen-vleugel
manĝi-manĝejo / eten-eetzaal
patro-patrino / vader-moeder
riĉa-riĉulo/ rijk-rijkaard
baki-bakisto / bakken-bakker

Blokkendoossysteem
Met behulp van voor- en achtervoegsels kan iedereen die de taal geleerd
heeft, zelf Esperantowoorden maken. Van één woordstam kan men soms wel
10 of meer woorden maken met verschillende betekenissen. Sommigen zijn
daar heel bedreven in. Het leuke is dat iedereen in de wereld die Esperanto
heeft geleerd, die nieuwe woorden meteen zal begrijpen. Soms ontstaan zo
ook mooie "vondsten" die dan al snel algemeen gebruikt worden.
sana
malsana
malsanulo
malsanulejo

betekent gezond
is de tegenstelling, dus ziek
is iemand die ziek is, een zieke dus
is de plaats waar zieken verblijven, een ziekenhuis dus

