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Inleiding 
Urenlang hebben we nagedacht over het onderwerp voor ons profielwerkstuk. Onze 
keuze bleek al grotendeels beperkt door het beperkte aantal overeenkomstige vakken. 
Het stond dus al snel vast dat ons onderwerp wat te maken moest hebben met talen. 
Maar welke taal moesten we kiezen? Na lang overleg kwamen we tot de conclusie dat 
we Nederlands als richting wilden kiezen, met als onderwerp: ‘het Esperanto’. Één van 
ons had er al iets over gehoord op het nieuws, maar de rest had er nog nooit van 
gehoord. We zochten wat informatie over het onderwerp op internet en waren zeer 
tevreden met deze keuze. Het sprak ons zeer aan, en we wilden er eigenlijk ook meer 
van weten. 
Al snel werd duidelijk dat maar weinig mensen weet hebben van het bestaan van het 
Esperanto. Ja, op het nieuws komt er wel eens wat over, maar veel bekendheid heeft 
deze taal niet. En eigenlijk kun je ook geen land bedenken waar ze het Esperanto 
spreken. Met dit profielwerkstuk willen wij een steentje bijdragen om de onwetendheid 
omtrent het Esperanto de wereld uit te helpen. 
 
Voordat we aan het profielwerkstuk begonnen, hadden we allemaal zo onze ideeën over 
het Esperanto én over onze hoofdvraag. De hypothesen die we hieronder geven slaan op 
onze hoofdvraag: ‘Heeft het Esperanto de potentie om een wereldtaal te worden?’ 

Rebecca 
Naar mijn mening kan iets groots als een wereldtaal niet ingevoerd worden door een 
klein aantal mensen verspreid over heel de wereld. Ik denk dat er grotere organisaties 
achter dit idee moeten staan. Voordat iets wereldwijd ingevoerd kan worden, moeten de 
media zich werkelijk inzetten om het onder de mensheid te brengen. Toen ik er wat 
meer over had gelezen, zag ik de voordelen ervan in: de taal schijnt enorm makkelijk te 
zijn en heeft misschien toch wel de potentie om een wereldtaal te worden.  
Daarnaast heb ik mijn twijfels bij de wil die mensen hebben om nog een hele nieuwe 
taal te leren. Ik denk dat ik de taal waarschijnlijk zal leren als het merendeel van de 
bevolking het ook zal overwegen en het Esperanto wat bekender is. 
 
Anne en Marlies 
Wij denken dat het Esperanto wel degelijk de potentie heeft om een succesvolle 
wereldtaal te worden. Het zal waarschijnlijk wel lang duren voordat iedereen op heel de 
wereld het Esperanto goed genoeg beheerst om er mee te kunnen communiceren. 
Bovendien moet in elk land het Esperanto eerst door overheden als verplicht worden 
ingevoerd. Wij zien het zeer positief in dat er een taal is die je in twee maanden kunt 
leren, in plaats van andere vreemde talen waar je een paar jaar over doet. We hebben nu 
bijvoorbeeld al sinds de onderbouw Frans en we kunnen ons nog steeds niet goed 
verstaanbaar maken. Als dit met het Esperanto wel kan, zouden we dit zeker als een 
groot voordeel zien. Als de taal echt zo snel te leren is, zullen veel mensen er eerder 
bereid toe zijn de taal te leren. Dit zal dus de potentie tot een wereldtaal van het 
Esperanto verhogen. Het zal ook voor veel mensen fijn zijn om overal met dezelfde taal 
te kunnen communiceren, alleen vrezen wij dat deze ontwikkeling lang op zich zal laten 
wachten. 
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Voorwoord 
 
Wij durven te stellen dat iedereen wel eens gedacht heeft hoe makkelijk het zou zijn om 
overal ter wereld te kunnen communiceren met dezelfde taal. Of dit nu gaat over het 
halen van brood bij de bakker of simpelweg over het oplossen van een geschil, voor 
veel mensen zou een gemeenschappelijke taal veel voordelen hebben. In dit 
profielwerkstuk willen we een taal belichten die mogelijk deze functie zou kunnen 
vervullen, namelijk het Esperanto. 
Het Esperanto zal bij sommigen bekend in de oren klinken, maar velen zullen er nog 
nooit van gehoord hebben. Stel, het Esperanto wordt de nieuwe internationaal 
gesproken taal. Wat zou dat betekenen voor het individu, het land waarin je woont, of 
zelfs voor de wereld? Is dit überhaupt wel haalbaar of is het slechts een illusie? 
 
We zullen proberen om in de volgende hoofdstukken het Esperanto vanuit alle 
mogelijke invalshoeken te belichten en tot een objectief beeld komen. 
Tevens willen we onze dank betuigen aan onze profielwerkstukbegeleider, basisschool 
De Hobbit te Leiderdorp, Douwe Beerda, Merle van der Kroft en de mensen die de 
enquête hebben ingevuld. 
 
Hopelijk beleeft u veel plezier aan het lezen van ons werkstuk. 
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De geschiedenis van Ludwik Leijzer Zamenhof 
 
In dit hoofdstuk nemen we het leven van de bedenker van het Esperanto, Ludwik Lejzer 
Zamenhof, onder de loep. We zullen allereerst ingaan op de volgende vraag: wat bracht 
de jonge Zamenhof ertoe een wereldtaal te bedenken?  
 
Opvoeding 
Om deze vraag te beantwoorden, gaan we terug naar het 
plaatsje Bialystok in de negentiende eeuw, waar Zamenhof in 
1859 ter wereld kwam. Toentertijd lag Bialystok in de 
Litouwse provincie van het Russische tsarenrijk. 
Tegenwoordig is het een dichtbevolkte plaats in het 
Noordoosten van Polen. In het plaatsje was de meerderheid 
joods. Er waren drie etnische groepen, namelijk Polen, 
Duitsers en Wit-Russen. Er ontstonden dikwijls conflicten 
tussen deze verschillende groepen. Het was voor de jonge        Zamenhof 

Zamenhof erg frustrerend om ruzies tussen hen aan te zien. Het maakte, naar eigen 
zeggen, een pijnlijke indruk op hem. De reden voor de onenigheid kon hij op jonge 
leeftijd al ontdekken. Het feit dat er geen gemeenschappelijke taal was, zorgde naar zijn 
mening voor alle ellende.  
Zamenhof werd geboren in een hecht gezin. Hij had vier broers en vijf zusters. Zijn 
ouders spraken allebei veel talen. Daarnaast had zijn vader belangstelling voor 
wetenschap. Hij sprak naast vloeiend Duits, (hij was immers docent Duits op een 
middelbare school) ook Frans, Latijn, Grieks, Engels en Hebreeuws. Zijn Joodse 
moeder had ook een aantal van deze talen onder de knie en was bovendien bekend met 
het Jiddisch, de taal voor Joden. Wat betreft het geloof van zijn vader kan gezegd 
worden dat hij zich aangetrokken voelde tot de joodse vorm van de Verlichting, het 
Haskala. Ondanks dat zijn vader min of meer joods was, werd hij door Zamenhof 
gezien als atheïst. Zelf geloofde Zamenhof niet in God. Wel dacht hij veel na over 
religie, wellicht omdat zijn ouders volgens hem verschilden van geloof. Zijn broers 
hadden gestudeerd en allemaal voor de medische kant gekozen. Op dertienjarige leeftijd 
ging Zamenhof naar het gymnasium. Net als zijn vader had hij grote interesse in 
wetenschappelijke en filosofische vraagstukken. In 1873, toen Zamenhof veertien was, 
verhuisden zij naar Warschau.  
 
Een nieuwe wereldtaal? 
Twee jaar later begon hij over een wereldtaal te fantaseren en een opzet van zijn ideeën 
te maken. Waarom moest er een nieuwe taal komen? Kon het Latijn, het Grieks of het 
Hebreeuws niet als hulptaal dienen? Volgens Zamenhof bestond die potentie niet, 
omdat het een taal zonder rechtmatige eigenaar moest zijn. Bovendien moest de taal 
gemakkelijk te leren zijn. Voor de drie genoemde talen ging dat verhaal niet op. 
Zamenhof zelf had veel verstand van talen. Het Hebreeuws beheerste hij goed, 
aangezien met deze taal werd opgevoed. Het Grieks en Latijn kreeg hij onderwezen. 
Zamenhof had niks tegen het Jiddisch, maar ook daar mocht de door hem bedachte taal 
niet op lijken, omdat  het dan niet meer neutraal zou zijn. Nadat hij zijn 
gymnasiumdiploma in 1879 behaald had, rondde hij zijn eerste ontwerp af. Het bestond 
uit zelfverzonnen woorden, lijkend op woorden die hij beheerste uit de door hem 
geleerde talen, en een heel simpele grammatica. Aansluitend op deze opleiding, besloot 
ook Zamenhof voor de medische richting te kiezen en ging medicijnen studeren in 
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Moskou. Hij was van plan om naast de studie-uren veel aandacht te besteden aan de 
verbetering van zijn taalproject, omdat zijn oorspronkelijke werk beter doordacht moest 
worden. Zijn vader vond dit totaal niet realistisch, aangezien het ontwerp van de taal 
zijn carrière op den duur in de weg zou komen te staan. Verder bekommerde Zamenhof 
zich tijdens zijn studie om de positie van de joden in de samenleving. Dat hij zich het 
lot van de joden erg aantrok, blijkt onder meer uit brieven die hij heeft gestuurd naar 
een man die geïnteresseerd was in zijn taal, genaamd Michaux. Deze man had hem 
meerdere keren gevraagd naar de reden dat hij zich bemoeide met een kunstmatige 
internationale taal. Met behulp van deze correspondenties kunnen we concluderen dat 
Zamenhofs directe reden voor het creëren van één gemeenschappelijke taal het 
communicatieprobleem tussen de etnische groepen was. Daarnaast konden 
geassimileerde joden veel makkelijker erkend integreren door middel van een 
functionerende taal zonder rechtmatige eigenaar. Maar hoe zag de rest van Zamenhofs 
leven eruit? 
  
Geloof 
Ook bedacht Zamenhof tijdens zijn studiejaren in Moskou een oplossing voor dat wat 
het grootste obstakel van het Jodendom was, namelijk de te gedetailleerde leefregels 
van het geloof. Het hillelisme bood hiervoor de uitkomst: een eenvoudige, tolerante en 
neutrale religie, waarmee Joden en Christenen in het openbaar samen konden leven. Het 
maakte niet uit wat zij als individuen geloofden, maar in de maatschappij zouden zij 
zich voordoen als hillelisten. Al snel ontdekte hij dat men over het algemeen niet 
enthousiast was over dit neutrale geloof. Een mogelijke oorzaak hiervan was dat de 
naam ‘hillelisme’ niet passend was. Daarom maakte hij de naam ‘algemeen-
menselijker’ en noemde het ‘homorano’. Tevergeefs, want tot zijn spijt bereikte hij 
hiermee niets ondanks de vernieuwde term. 
Nadat er in 1881 antisemitische rellen waren losgebarsten, was er veel aanhang voor het 
zionisme ontstaan. Uit een artikel blijkt dat Zamenhof zijn hoop op assimilatie had 
opgegeven. De enige oplossing die hij kon bedenken, was dat alle joden zich in één land 
moesten vestigen. Bij voorkeur zou dit in Palestina gebeuren. Snel richtte hij een 
zionistische jongerenbeweging op, genaamd ‘Sjeërit-Jisrael’. Terwijl de zionistische 
stroming in Rusland ten strengste verboden was, slaagde Zamenhof er toch in om 
honderden leden te werven in Polen. Doordat hij een paar jaar later toch van mening 
was dat joden te weinig gemeen hadden om gezamenlijk in één staat te wonen, verloor 
hij zijn interesse op dit gebied. Na dit verwachte succes, kwam er iets onverwachts op 
zijn pad. 

 
In 1884 ontmoette Zamenhof de dochter van een joodse zakenman. 
Haar naam was Klara Silbernink. Ze leerden elkaar steeds beter 
kennen. Nadat Zamenhof een maand na hun ontmoeting was 
afgestudeerd, ging hij zich specialiseren in oogheelkunde. Op 
achtentwintigjarige leeftijd besloten Klara en Zamenhof te gaan 
trouwen. Klara bleef haar leven lang trots op haar man en leerde 
ook het Esperanto. Zamenhof werkte nog steeds aan zijn taal. Hij 
veranderde het nog een beetje en maakte het zo eenvoudig 
mogelijk. Met de helft van de bruidsschat die Klara’s vader aan 
zijn dochter schonk, gaf Zamenhof een boekje uit, waardoor de 
samenleving kennis kon maken met zijn taal en noemde het ‘De 
Internationale Taal’. Voorwoord en volledig leerboek’. Later 
kwamen er vertalingen in het Frans, Duits, Engels en Pools. 

    Klara Silbernink 
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Hierin stond de definitieve versie van het Esperanto. Tot vandaag de dag heeft het 
Esperanto de vorm van toen aangehouden.  
 
Succes  
Zamenhof had veel succes. Het aantal aanhangers van zijn gecreëerde taal steeg. Er 
ontstonden Esperantoclubs in verscheidene landen. Zamenhof heeft altijd voorspeld dat 
zijn taal succesvol zou worden. Er waren immers, naar zijn mening, geen nadelen aan 
verbonden. Rond 1890 druppelden ook reacties over het Esperanto uit het buitenland 
binnen. Over het algemeen waren deze reacties positief. Men was gecharmeerd van het 
eenvoudige systeem waarop de taal gebaseerd was. De heer Zamenhof, zoals hij toen 
genoemd werd, kreeg steeds meer volgelingen. Toch waren er mensen die wijzigingen 
in de taal noodzakelijk vonden. Zamenhof mocht van geluk spreken, want een jaar 
eerder had een andere verzonnen hulptaal, het Volapük, gefaald.  
 

In zijn vrije tijd maakte Zamenhof vertalingen. Zo heeft hij 
bijvoorbeeld Hebreeuwse boeken uit het oude testament 
naar het Esperanto vertaald. Verder behaalde hij in deze 
tijd zijn huisartsendiploma. Zamenhofs vader raakte zijn 
baan kwijt en Zamenhof begon een artsenpraktijk. Snel 
bleek dat deze slecht liep, waardoor de meeste inkomens 
uit de verkoop van boeken gehaald moest worden.  
Zamenhof en Klara kregen samen drie kinderen. Alle drie 
leerden zij het hun vaders taal. Ze waren zo onder de 
indruk van de taal, dat één van hen Esperantoles ging 
geven op een middelbare school. Een ander besloot een 
Pools boek te vertalen naar het Esperanto. Zijn hele leven 
lang is Zamenhof blijven werken aan vertalingen naar het 

Esperanto. Op 58-jarige leeftijd, in 1917, stierf hij aan hart- en longklachten in 
Warschau. Voor zijn dood heeft hij nog getwijfeld aan het Esperanto, maar altijd bleef 
hij er in verwikkeld en hield hij zich ermee bezig. 
 
Karakter 
Tot slot maken we nog een karakterschets van Ludwik Lejzer Zamenhof om een 
totaalbeeld van zijn leven te krijgen. Wat voor een type persoon was hij? Welke 
eigenschappen kunnen we  hem toekennen? Allereerst kunnen we stellen dat Zamenhof 
al van jongs af aan een doorzetter was. Het feit dat hij in zijn jeugd reeds trachtte om 
een internationale hulptaal te creëren, is een bewijs van zijn gedrevenheid. Wat hiermee 
verband houdt is zijn doelgerichtheid. Toen er een radicale oplossing nodig was voor de 
enorme onenigheid in het tsaristische Rusland, ging hij direct doelgericht te werk. Hij 
stelde vast dat er een vrijplaats gewenst was, waar verschillen in cultuur, taal en religie 
onbelangrijk waren. Zijn doel was de taal zo eenvoudig mogelijk te maken, opdat het 
voor iedereen een haalbare zaak was om het onder de knie te krijgen. Hij streefde 
absoluut naar succes. Verder was hij een gemotiveerde persoon. Hij zette zijn omgeving 
en vervolgens de hele wereld ertoe aan om zijn taal te leren. Zelf werd hij ook uit alle 
hoeken gedreven: zijn familie was meertalig en ook de conflicten in Bialystok 
stimuleerden hem. Hij bedacht zich hierbij dat wie een nieuwe taal wilde maken, gek 
zou zijn als hij alle onregelmatigheden die in de loop der eeuwen in andere talen 
geslopen waren, zou overnemen. Hij moest en zou zijn wil werkelijkheid maken. Om 
één wereldwijde gemeenschappelijke, tweede taal te ontwikkelen, was volgens hem 
meer geduld dan wijsheid nodig.  

     Zamenhof in zijn praktijk 
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De geschiedenis van het Esperanto 
 
Zoals al eerder gezegd is het Esperanto bedacht door de heer Zamenhof. Hij heeft de 
taal opgericht onder het pseudoniem Dro. Esperanto - "hij die hoopt”. Dro staat voor 
‘doktoro’. Zijn volgelingen gaven later deze naam aan de taal. Het Esperanto is tot nu 
toe de meest succesvolle internationale hulptaal die er is. Hieronder vertellen we welke 
weg het Esperanto hiervoor heeft moeten afleggen. 
 
De eerste publicaties 
Zamenhof gaf in 1887 vlak voor zijn huwelijk de helft van zijn bruidsschat uit om zijn 
eerste boek te publiceren. Deze eerste uitgave was in het Russisch en had de naam 
‘Internationale taal. Voorwoord en volledig leerboek’. In dit boek introduceerde hij het 
Esperanto in de vorm zoals we die nu ook nog kennen, op een paar kleine veranderingen 
na. Het boekje bestond uit een voorwoord, de 16 grammaticale regels en de volgende 

teksten: ‘Patro nica’, ‘El la biblio’ en ‘Letero’. Verder 
stonden er nog drie gedichten in: ‘Mia penso’, El Heine’, 
‘Ho, mia kor’ en een woordenlijst met in totaal bijna 
duizend woorden.  
Na de eerste publicatie, verschenen ook vertalingen in 
het Pools, Frans, Duits en Engels. Zamenhof had ze 
allemaal zelf geschreven, op de Engelse versie na. 
De nieuwe taal werd met veel enthousiasme onthaald. 
Binnen een half jaar was de interesse zo groot, dat hij 
met de opbrengsten van het vorige boek een nieuw boek 
kon uitgeven dat geheel in het Esperanto is geschreven, 
namelijk: het ‘Dua libro.’ Hier stonden ook weer enkele 
verzen, volkswijsheden en vertalingen in.  
Binnen een paar jaar waren er al in verschillende 
Europese landen groepen die de taal hadden geleerd en 
hier ook met elkaar in communiceerden. Er werden nu 

ook door anderen, dan Zamenhof zelf, gedichten en boeken geschreven in het Esperanto. 
Het bijzondere hieraan was, dat mensen een taal gingen leren die nog niemand sprak. 
Veel mensen hadden gewacht op deze nieuwe ‘wereldtaal’. Het was een tijd van 
technische vooruitgang, waardoor nieuwe problemen ontstonden. Door het snelle 
vervoer werden snel grenzen overschreden, waardoor een internationale taal gewenst 
was. Comenius(1592-1670), een Tsjechische geleerde en pedagoog, zei ooit: 'De wereld 
heeft behoefte aan een gemeenschappelijke taal, die gemakkelijker is dan alle tot nu toe 
bekende talen'. Zamenhof wilde deze taal creëren. 
Er waren meerdere mensen die op het idee kwamen om een taal te bedenken, het was 
alleen moeilijker dan men dacht. In de loop van de jaren zijn er wel 870 ontwerpen 
gemaakt voor nieuwe talen, en nog steeds komen er nieuwe ideeën bij. 
Het probleem dat vele taalmakers niet inzagen, was het feit dat de mensen de taal ook 
nog moesten leren. Zamenhof maakte ze duidelijk dat het leren van het Esperanto 
ontzettend veel voordelen had. Hij schreef het volgende in ‘Internationale taal’: 
 
‘Als we, om zo te zeggen, in de ziel van ieder van de onverschilligen zouden kunnen 

kruipen zouden we zeker het volgende zien: principieel heeft niemand iets tegen de 

invoering van een internationale taal; integendeel, iedereen zou haar met plezier 

aanvaarden, maar iedereen zou tegelijkertijd verlangen dat het op een mooie morgen 

    Zamenhofs eerste boek 
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zonder de minste moeite of opoffering zijnerzijds zomaar het geval zou zijn dat de 

meerderheid van de intelligentsia die taal zou kennen; het is duidelijk dat op dat 

moment zelfs de meest onverschillige persoon zich zou haasten haar te leren’ 

      Citaat uit: Een wereldtaal, van Oostendorp 
 
Zamenhof had hiervoor een oplossing. Hij had in zijn boek acht bonnen bijgevoegd met 
daarop een belofte. Je moest een bon invullen en opsturen naar de auteur. Hierop stond: 
‘Ik, ondergetekende, beloof de internationale taal te leren die door dro. Esperanto is 
voorgesteld, als is aangetoond dat tien miljoen mensen in het openbaar dezelfde belofte 
doen’.  
Zamenhof verzamelde al deze bonnen. Als hij er genoeg had, hoefden de mensen pas de 
taal te leren. Zo hadden ze gelijk ook genoeg mensen om mee te communiceren. 
Het voordeel zou zijn geweest, dat deze tien miljoen mensen weer andere mensen over 
hadden kunnen halen, zodat het aantal Esperantosprekers binnen de kortste keren 
ontzettend snel toe zou nemen. Als dat zo door was gegaan, zouden we nu allemaal 
Esperanto spreken. 
Aan de andere kant is tien miljoen ontzettend veel. Als Zamenhof zoveel bonnen wilde 
ontvangen, had hij veel meer exemplaren van zijn boek uit moeten geven, als je er 
vanuit gaat dat niet iedereen ingaat op deze actie. De tien miljoen werd ook niet gehaald. 
 
In 1889 verscheen het eerste internationale tijdschrift ‘La esperantisto’ (de Esperantist) 
in Neurenberg. Dit werd uitgegeven door voormalige Volapuckers (hier later meer over). 
Dit tijschrift werd echter verboden door de Russische censuur nadat er een vertaald stuk 
in was gepubliceerd van de Rus Tolsjov. Aangezien driekwart van de lezers Russisch 
waren, kon het blad niet meer gefinancierd worden. Het tijdschrift werd opgevolgd door 
Lingvo Internacia, een Zweeds initiatief. Er bestonden toen al plannen om een algemene 
bond van esperantisten te maken, maar dat liet nog jaren op zich wachten. Het karakter 
van de eerste leden was namelijk nogal eigenzinnig. Ze lieten zich niet snel modelleren 
tot een goed georganiseerde vereniging. 
 
Populariteit 
Veel werd er de eerste vijftien jaar nog niet gesproken in deze nieuwe taal. Dit was vrij 
bijzonder, aangezien veel talen juist wel gesproken werden, maar pas later worden 
opgeschreven. Het Esperanto werd juist veel gebruikt in gedichten, brieven, artikelen en 
verhalen. Al in 1892 waren er vertalingen beschikbaar van werk van beroemde mensen 
uit allerlei landen. Hierbij moet je denken aan mensen als Goethe, Heine, Longfellow, 
Lesage, Poesjkin etc. Hiermee verwierp Zamenhof het bezwaar dat het Esperanto geen 
cultuur heeft en je er geen emotie mee zou kunnen uitdrukken. 
In de tussentijd had Zamenhof veel kritiek ontvangen van correspondenten. Eerst hield 
hij vol dat hij niks wilde veranderen. Later begon hij toch te twijfelen. Hij besloot in 
1894 een lijst samen te stellen in het tijdschrift la esperantisto met alle punten van 
kritiek. Hierop mocht gestemd worden. Het kwam er op neer dat je kon kiezen tussen 
het ‘oude Esperanto’ en het ‘nieuwe Esperanto’. Er werd met een grote meerderheid 
voor de oude vorm gekozen. Hierna was geen mogelijkheid tot verandering meer. Alle 
kritiek maakte de taal alleen maar ‘mooier’, niet makkelijker. Dit is waarschijnlijk de 
enige taal waar democratisch over de grammatica werd beslist. 
De populariteit groeide. Er werden lofdichten geschreven, en symbolen in gebruik 
genomen. Esperantisten gingen vijfpuntige sterren op hun revers dragen. Sterren 
stonden symbool voor ‘het naar de toekomst leiden’. De vijf punten voor de vijf 
continenten, en groen was de kleur van de hoop. Deze ster werd ook het symbool voor 
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de groene Esperantovlag, waar het in de witte linkerbovenhoek stond. Esperantisten 
spraken elkaar aan met ’sinjoro’ en ‘sonjorino’ wat iets als ‘geestverwant of aanhanger 
van hetzelfde idee’ betekent. Ook was er een ‘hymne’ bedacht, dat gezongen werd aan 
het eind en begin van een bijeenkomst van esperantisten, met de tekst van het 
gedicht ’la espero’, wat ‘de hoop’ betekent. 
Dit lied ging als volgt: 
 
 

La Espero 

En la mondon venis nova sento, 
   tra la mondo iras forta voko; 
per flugiloj de facila vento 
   nun de loko flugu ĝi al loko. 
Ne al glavo sangon soifanta 
   ĝi la homan tiras familion: 
al la mond' eterne militanta 
   ĝi promesas sanktan 
harmonion. 

Sub la sankta signo de l' espero 
   kolektiĝas pacaj batalantoj, 
kaj rapide kreskas la afero 
   per laboro de la esperantoj. 
Forte staras muroj de miljaroj 
   inter la popoloj dividitaj; 
sed dissaltos la obstinaj baroj, 
   per la sankta amo disbatitaj. 

Sur neŭtrala lingva fundamento, 
   komprenante unu la alian, 
la popoloj faros en konsento 
   unu grandan rondon familian. 
Nia diligenta kolegaro 
   en laboro paca ne laciĝos, 
ĝis la bela sonĝo de l' homaro 
   por eterna ben' efektiviĝos. 

 De Hoop 

In de wereld is een nieuw gevoel gekomen, 
   door de wereld gaat een sterke roep; 
op vleugels van een lichte bries 
   moge hij nu van plek naar plek vliegen. 
Niet naar het bloeddorstige zwaard 
   trekt hij de familie der mensen: 
aan de eeuwig oorlogvoerende wereld 
   belooft hij heilige harmonie. 

Onder het heilige teken van de hoop 
   verzamelen zich strijders voor de vrede, 
en de zaak groeit snel 
   door het werk van degenen die hoop hebben. 
Stevig staan er muren sinds millennia 
   tussen de verdeelde volkeren; 
maar de hardnekkige barrières zullen 
uiteenspringen, 
   door de heilige liefde uiteengeslagen. 

Op het fundament van een neutrale taal, 
   elkaar begrijpend, 
zullen de volkeren eensgezind vormen 
   één grote familiekring. 
Onze ijverige collega's 
   zullen het vredeswerk niet moe worden, 
totdat de mooie droom van de mensheid 
   van eeuwige zegen zal worden gerealiseerd. 

  

      Bron: Een wereldtaal, van Oostendorp 

       
In de jaren 90 kwam er eindelijk structuur in de chaotische massa esperantisten. Er 
werden verschillende verenigingen opgericht en er kwamen meer tijdschriften en 
boeken. De eerste vereniging die werd opgericht is: La estonto estas nia’ (de toekomst is 
aan ons). Dit was in 1905. Ook schreef Zamenhof in dit jaar het essay: ‘Essentie en 
toekomst van het idee van een internationale taal’. Hier komt in naar voren dat 
Zamenhof gelooft dat er ooit in de toekomst een internationale kunsttaal wordt 
gesproken door iedereen. Dit zal uiteindelijk het Esperanto zijn. Dit essay verscheen 
ook in de: ‘Fundamentele bloemlezing’. Dit is een boek met allerlei teksten, gedichten, 
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wetenschappelijke artikelen en vertalingen in het Esperanto. Het werd over de hele 
wereld verkocht door de uitgever Hachette, met wie Zamenhof in 1901 een contract 
sloot. Doordat Zamenhof voor elk verkocht exemplaar een paar procent betaald kreeg, 
had hij voor het eerst in zijn leven het Esperanto als een bron van zijn inkomen. 
 
Boulogne-sur-Mer 
In 1905 werd het eerste Esperantocongres gehouden in Boulogne-sur-Mer, dat 
georganiseerd werd door een aantal jonge Franse esperantisten. Zoals al eerder gezegd, 
was het Esperanto vooral een geschreven taal. De taal werd nog niet op grote schaal 
gesproken, echter alleen nog in kleine lokale clubjes. Dit congres gaf de doorslag. In 
totaal waren er ongeveer zevenhonderd esperantisten uit twintig verschillende landen 
aanwezig. Dit stimuleerde natuurlijk de drang tot communicatie tussen de mensen. 
Lejzer Zamenhof was uiteraard enthousiast, maar wilde eerst niet komen in verband met 
zijn ouderdom en fysieke gesteldheid. Hij besloot toch de gok te wagen en ging van 
Warschau naar Frankrijk. 
Het congres was een groot succes, maar toch vonden enkelen het tegenvallen. De 
religieuze lading was namelijk erg hoog. Zo droeg Zamenhof een zelf geschreven 
gedicht voor in het Esperanto, waar niet iedereen ondersteboven van was. Bovendien 
kwamen sommigen er achter dat Zamenhof een jood was. Veel mensen dachten dat hij 
Russisch was door het ‘-of’ in zijn naam. De onthulling van zijn ware achtergrond zou 
waarschijnlijk een groot probleem zijn. Het zou pas onthuld kunnen worden als het 
Esperanto als taal gegroeid was. Een ander punt zou nog kunnen zijn dat het individu 
Zamenhof zelf de esperantisten tegenviel. Het was een beetje een typisch mannetje. Hij 
had zijn hele leven in een joodse wijk gewoond, wat een heel andere wereld was dan 
bijvoorbeeld Frankrijk. Ook was het een beetje een verlegen man. Hij praatte erg 
voorzichtig, had geen hard stemgeluid en was snel geneigd compromissen te sluiten in 
plaats van de strijd aan te gaan. Niet iets wat je verwacht van de ‘majstro’ van het 
Esperanto… 
Het congres leverde verder 
nog een voordeel op, 
namelijk de Declaratie van 
Boulogne. Hierin 
verklaarden de 
esperantisten dat het 
Esperanto alléén een taal 
was, en een esperantist 
alléén een spreker van die 
taal was. De taal is van 
iedereen, niemand bezit het. 
Ook mocht iedereen zelf 
weten waar hij de taal voor 
gebruikte. Of het nou was 
om handel mee te drijven, 
meer connecties mee op te doen, of gewoon voor het plezier. 
Na het grote succes van dit congres, werd besloten dat het elk jaar herhaald zou worden 
in steeds een ander Europees land. 
 
  

 

 

     Gasten bij het Congresgebouw in Boulogne-sur-Mer 
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Het Ido 
Het Esperanto was nu ook buiten de Esperantobewegingen om vrij bekend geworden. 
Het werd een vaak besproken onderwerp, en ook bedrijven bedachten dat zo’n 
internationale taal misschien nog niet zo’n slecht idee was. Maar welke taal was dan het 
best? In de periode voor de Tweede Wereldoorlog, waren vele talen sterk in opkomst. 
Het Duits, Engels, maar ook het Russisch kregen steeds meer invloed. Couturat, een 
Franse taalgeleerde, stelde voor dat een internationale commissie van deskundigen een 
taal zou kiezen die dé internationale taal zou worden. Hij zocht 12 geleerden bij elkaar, 
die deze beslissing zouden nemen. Ze hadden het echter allemaal te druk met hun 
andere werk. 
Couturat wist in te spelen op Beaufort, wat de tweede man van het Esperanto was. Hij 
was altijd al voor veranderingen geweest, maar Zamenhof niet. Dit, en het slappe gedrag 
van Zamenhof, ergerde Beaufort. Hij wist dat hij nooit de maker van de taal kon 
overtreffen, maar hij had er genoeg van om in de schaduw te staan van die ‘zweverige’ 
Zamenhof. Men zegt dat Couturat Beaufort als het ware heeft overgehaald het 
Esperanto te veranderen. Zamenhof was altijd al tegen veranderingen. Hij kreeg altijd al 
vele brieven van mensen die het beter dachten te weten, maar zelf werd hij er gek van. 
Volgens Couturat was hij te slap om zijn zinnen door te zetten. In het nieuwe ontwerp 
van het Esperanto, werden wel heel wat veranderingen toegepast. Het nieuwe plan 
verscheen in de brochure ‘Ido’, wat ‘nakomeling’ betekent. Toen de commissie er niet 
uit kwam welke taal de internationale taal moest worden, haalde Couturat de brochure 
Ido naar voren. De commissie was zo enthousiast over het Ido dat dit hervormde 
Esperanto dé wereldtaal zou worden voor de mensheid.  
Het Ido was eigenlijk niet zo heel erg verschillend van het Esperanto. Een esperantist 
zou allebei de talen met gemak kunnen verstaan. Hieronder de vertaling van het 
Onzevader in het Esperanto en Ido. 
 
  Esperanto      Ido 

Patro nia, kiu estas en la ĉielo, 
Via nomo estu sanktigita. 
Venu Via regno, 
plenumiĝu Via volo, 
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. 
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ. 
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, 
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. 
Kaj ne konduku nin en tenton, 
sed liberigu nin de la malbono. 
Amen. 

Patro nia, qua esas en la cielo, 
tua nomo santigesez; 
tua regno advenez; 
tua volo facesez quale en la cielo 
tale anke sur la tero. 
Donez a ni cadie l'omnadiala pano, 
e pardonez a ni nia ofensi, 
quale anke ni pardonas a nia ofensanti, 
e ne duktez ni aden la tento, 
ma liberigez ni del malajo. 
Amen. 

Bron: Wikipedia 

 

Zamenhof was woedend over deze beslissingen. Hij en de commissie kregen ruzie, toen 
Zamenhof zei dat hij niet achter de voorstellen stond. Beaufort besloot dat als Zamenhof 
niet wilde meewerken aan het Ido, hij en Couturat dan zelf de taal zouden leiden. Ze 
waren bovendien toch ‘betere leiders’. Ze verwachtten dat ze het grootste deel van de 
Esperantisten wel mee zouden krijgen. Dit hadden ze echter helemaal fout.  
De Idisten scheidden zich, met een paar honderd man, af van de Esperantisten en 
Zamenhof, en begonnen een eigen beweging. Ze gingen flink tekeer tegen elkaar, onder 
andere door elkaar zwart te maken in tijdschriften. Toch hadden de Idisten  niet veel 
succes. Ze waren met te weinig, en iedereen die zich aansloot wilde wat veranderen aan 
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de taal. Daardoor was de taal steeds aan verandering onderhevig. Toch bestaat de Ido 
beweging nog, echter slechts met honderden leden over de hele wereld. De rivaliteit 
tussen de twee bewegingen is nog steeds zichtbaar, zij het in mindere mate. 
 
Uitbreiding van het Esperanto 
Het jaar 1907 was een vervelend jaar voor Zamenhof. Hij was bedrogen door mensen 
die hem hadden geholpen het Esperanto op te bouwen en vervolgens stierf ook nog zijn 
vader. Esperantisten zeggen dat de stress van dit jaar de dood van Zamenhof vervroegd 
heeft. Hij was nog een hele tijd bezig het Idisme te overtreffen door toch nog 
veranderingen aan te brengen in het Esperanto. Die voorstellen werden niet doorgevoerd. 
Het Esperanto is altijd gelijk gebleven aan de taal uit het eerste boekje uit 1887. 
Naast stress was er toch nog vreugde op het gebied van het Esperanto. De taal begon 
juist in de VS tot aan Japan en Zuid-Afrika te groeien, maar nu wel goed georganiseerd. 
De Zwitser Hector Hodler richtte in 1908 de Wereld-Esperantovereniging op, ook wel 
(Universala Esperanto-Asoco.) Ook werd er een raad aangewezen die zich bezig hield 
met de organisatie en ontwikkeling van de taal. Het hoofdkantoor is sinds 1955 
gevestigd in Rotterdam en vanuit hier kon alles geregeld worden. Nu hoefde Zamenhof 
zich zelf niet meer met de organisatie bezig te houden, waardoor hij meer tijd had om 
aandacht te besteden aan zijn familie en andere leuke dingen. 
Het enthousiasme rond de taal was zo groot dat er zelfs een Esperantoland werd 
opgericht: Amikejo (plaats van grote vriendschap). Dit is het kleine ministaatje Neutraal 
Moresnet, dat vlak onder het drielandenpunt ligt. Dit initiatief kwam van dr. Molly. Het 
land kreeg zijn eigen vlag en volkslied, wat sommige Esperantisten irriteerde, aangezien 
de taal niet aan een specifiek land is gekoppeld. Aan de andere kant was het ook maar 
een heel klein staatje van een omtrek van elf kilometer. In de Eerste Wereldoorlog werd 
het land bezet door Duitsland en later aan België gegeven. Het Esperantoland had dus 
niet lang te leven. 
 
Zamenhof kreeg rond deze periode last van zijn gezondheid. Hij had inmiddels wel 
genoeg geld aan het Esperanto overgehouden om naar Duitse kuuroorden te gaan. Ook 
verhuisde hij met zijn familie naar een groter huis in Warschau. Hier begon hij aan de 
vertaling van het Oude Testament uit het Hebreeuws. Dit duurde ontzettend lang, maar 
hij vond het fantastisch om zijn twee fascinaties, namelijk het geloof en het Esperanto, 
te kunnen combineren. Een taal was in die tijd pas een taal, als er een Bijbel in gedrukt 
was. Nu kon niemand meer ontkennen dat het Esperanto geen serieuze taal is. Net voor 
zijn dood kon hij de Bijbel nog uitgeven. Hij heeft nooit de vertaling in boekwerk 
kunnen zien. Uiteindelijk werd het werk uitgegeven in 1926 door British and Foreign 
Bible Society in Londen. 
 
Esperanto in de Tweede Wereldoorlog 
In de Tweede Wereldoorlog werd het Esperanto meer en meer de kop ingedrukt. Hitler 
liet Esperantisten vervolgen om hun antinationalistische gedachten. In Mein Kampf 
schreef hij dat de taal was opgericht om de Joodse diaspora te verenigen. De Joden 
zouden met deze taal de wereld kunnen overheersen. Ook wordt gezegd dat hij het 
Esperanto afkeurde wegens de vele internationale contacten die Esperantisten hebben. 
Dit kon tegen Hitler’s ‘rijk’ gebruikt worden. Bovendien was Zamenhof Duits. 
Ook mocht er in Duitse kampen geen Esperanto gedoceerd worden. 
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Het Esperanto wist terug te komen na de tweede Wereld Oorlog. In 1950 werd de  
Akademio de Esperanto (Academie van Esperanto) opgericht met als doel de 
grammatica van de taal in stand te houden en de ontwikkeling te controleren. 
Toch raakte het Esperanto in de verdrukking door de opkomst van de Engelsen, 
Amerikanen en Canadezen, en Amerika als wereldmacht. Het Engels werd de nieuwe 
wereldtaal, en het Esperanto werd steeds minder belangrijk. 
 
Het Esperanto nu 
Tot op de dag van vandaag spreken nog steeds een paar duizend mensen Esperanto. 
Deze groepen esperantisten zijn verspreid over de hele wereld. Toch zie je de taal af en 
toe nog verschijnen in cursusaanbiedingen. Op internet kun je ook veel sites vinden met 
gastfamilies waar je terecht kunt als esperantist als je de wereld wilt zien of adressen als 
je alleen maar contact wilt houden door middel van bijvoorbeeld schrijven. 
Het Esperanto is dus nog zeker in gebruik, het zij in mindere mate. 
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Wat is een wereldtaal? 
 
Wanneer is een taal nu eigenlijk een wereldtaal? Is een taal een wereldtaal als deze het 
meest gesproken wordt? Het klinkt logisch, maar landen als Rusland en China dingen 
dan met het Chinees en het Russisch ook al mee naar de titel van wereldtaal, en dat 
terwijl buiten deze landen beide talen nauwelijks gesproken worden.  
Een definitie van een wereldtaal op Wikipedia luidt: “Een exacte definitie van 
wereldtaal en welke talen erbij horen is niet duidelijk te geven. Engels, Frans en Spaans 
zijn ongetwijfeld wereldtalen omdat zij wijd verspreid zijn en veel gebruikt worden 
door internationale organisaties en veel wordt aangeleerd. Het Chinees is een erg veel 
gesproken taal in China, maar buiten China kent bijna niemand deze taal en wordt 
weinig internationaal gebruikt, hetzelfde met Japans.” Volgens Wikipedia wordt zelfs 
ons eigen Nederlands gezien als de ‘kleinste wereldtaal’, omdat het Nederlands in de 
geschiedenis wat weg heeft gehad van een wereldtaal in sommige opzichten. Toch is er 
geen wereldtaal die overal gesproken wordt, hoewel het Engels, Frans en Duits steeds 
meer als internationale talen worden gezien.  
Een definitie van een wereldtaal in het Koenen Woordenboek luidt: “Taal waarmee men 
in de hele wereld of een groot deel daarvan terecht kan: het Engels is in de vorige 
eeuwen een wereldtaal geworden.” Toch laten kaartjes ons zien dat ook het bereik van 
het Engels in de wereld wel mee valt. 

Lingua franca 
Een betere definitie voor het soort taal waar wij naar op zoek zijn is het lingua franca, 
dit staat namelijk voor een taal die op grote schaal als gemeenschappelijk 
communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met een verschillende moedertaal. 
Lingua franca stamt uit het Latijn, wat “vrije, vrij toegankelijke taal” betekent en 
letterlijk ‘Frankische taal’. Dit verwijst terug naar de invloed van de Franken in Europa 
sinds Karel de Grote.  
Ook het Esperanto is ontworpen om zich te ontwikkelen als een lingua franca. Het idee 
achter het Esperanto is namelijk niet om andere talen te domineren, maar juist om vrij 
toegankelijk te zijn voor iedereen op de wereld als tweede taal. 
 
 

Landen met het Engels als moedertaal 
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Linguae francae in het verleden 
Hoewel wij ons voornamelijk bezighouden met het Esperanto, is het ook zeker handig 
om te kijken naar vroegere linguae francae. Wat hadden die talen dat het Esperanto niet 
heeft en wat zijn de gelijkenissen? Waarom zijn die talen juist zo populair geworden? 
Als eerste Europese lingua franca wordt het Koinè beschouwd, dat in het oostelijk deel 
van het Romeinse Rijk als voertaal werd ingevoerd. In het westelijke deel werd het 
Latijn ingevoerd. Beide talen zijn ontzettend belangrijk gebleven door de hele 
geschiedenis heen. Wij zullen één van deze linguae francae bestuderen, namelijk het 
Latijn. Daarnaast bekijken we het Volapük, een kunsttaal die iets eerder dan het 
Esperanto werd bedacht. 
Ook zullen we het Engels bespreken, wat volgens het Koenen Woordenboek is 
uitgegroeid tot een wereldtaal en misschien wel de grootste concurrent van het 
Esperanto is. 
 

Het Latijn 
Het Latijn is gevormd door de Latijnen, die al rond 1000 voor Christus in de streek 
Litium woonden. Het Latijn wordt gezien als één van de vele Italische talen die in Indo-
Europa werden gesproken. Het Latijn was toen echter nog niet zo populair als een paar 
eeuwen later: naar schatting sprak slechts 5% van deze bevolking Latijn. In 500 voor 
Christus werd de stad Rome op militair en politiek gebied erg machtig. Zij oefende haar 
invloed uit op de omliggende gebieden, zodat de andere Italische talen verdrongen 
werden en het Latijn de dominante taal werd.  
 

 
Het bereik van het Latijn 

 
 
Toch is het Latijn niet zomaar een taal van slechts één volk: het Romeinse alfabet 
bijvoorbeeld was gebaseerd op het Etruskische alfabet (en dat was weer afgeleid van het 
Griekse alfabet!). Ook kent het Latijn leenwoorden van de Etrusken. Het Latijn is nooit 
gedurende de lange periode van gebruik hetzelfde gebleven; er zijn vijf stadia in de 
ontwikkeling van het Latijn te herkennen. Deze stadia zijn van ‘oud’ naar ‘nieuw’ 
achtereenvolgens: Preklassiek Latijn, Klassiek Latijn, Zilveren Latijn, Laat- en 
Christelijk Latijn en Middeleeuws Latijn. In al deze stadia zijn aanpassingen aan de 
huidige vorm ontstaan en ook ontstond er een verschil in dialecten. Zo bestond er het 
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zogeheten ‘volkslatijn’, wat voornamelijk door het plebs werd gesproken. Er kan nu van 
uit worden gegaan dat het Latijn is verspreid door het voeren van oorlogen, het innemen 
van volkeren en grondgebied en het verplichten van deze volkeren om het Latijn in te 
voeren als hoofdtaal. Dit is natuurlijk niet de manier waarop de Esperantisten het 
Esperanto willen opdringen. Het ideaal van de Esperantisten is nog altijd gelijkheid, en 
een volk onderdrukken en verplichten tot invoering van hun taal hoort daar niet bij. 
Hoewel de hoogtijdagen van het Latijn allang voorbij zijn, is dit geleidelijk gegaan. In 
de Middeleeuwen sprak de elite nog Latijn, wat later langzaam minder werd en 
verdween. Nu krijgen we nog steeds les in deze taal, maar kunnen alleen de echte 
experts nog Latijn spreken. 
 
 
Het Engels 
 

Het Engels stamt oorspronkelijk uit 
Angelsaksisch Engeland, waar het 
een mengeling was van de vele 
dialecten die gesproken werden. 
Deze dialecten, voornamelijk die 
van de Angelen, de Saksen en de 
Juten, vormden het Oud Engels. 
Ook de Vikingen hebben met hun 
Oud-Noorse taal invloed 
uitgeoefend op dit Oud Engels 
tijdens hun verblijf in Engeland 
tussen 800 en 1000. In 1066 vond 
de Normandische verovering van 
Engeland plaats door de 
Normandiërs, waardoor er aan dit 
Oud Engels Normandische 
spellingsregels werden toegevoegd  
en ook veel leenwoorden werden 
overgenomen. Het Oud Engels 
ontwikkelde zich tot het Middel 
Engels, dat op zijn beurt weer 
overging in het huidige, moderne 
Engels.  

De grammaticale structuur van het Engels is ook beïnvloed door het Latijn. Het Engels 
wordt ook wel een ‘brugtaal’ genoemd tussen het Romaanse Latijn en de Germaanse 
talen. Door de toenemende invloed van het Britse Rijk in de 18de, 19de en 20de eeuw is 
het Engels sterk verbreid. Groot Brittannië speelde (en speelt) en belangrijke rol op 
militair, economisch, cultureel, wetenschappelijk en politiek gebied. Denk maar aan de 
kolonisatie van Afrika, Australië (waar Engeland al zijn misdadigers dumpte) en de 
invloed in Amerika.  
Vanaf de 20de eeuw werd het Engels gezien als de invloedrijkste taal ter wereld. Dit 
komt door de expansie van de Britten én de belangrijke positie van de VS op cultureel 
en wetenschappelijk gebied. Het Engels kent inmiddels 380 miljoen moedertaalsprekers 
en in totaal beheersen zo’n 510- tot 1400 miljoen mensen de taal. Het succes van het 
Engels kan nog het best worden aangetoond door het kaartje aan het begin van dit 
hoofdstuk te vergelijken met onderstaande afbeelding.  
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Het Volapük 
Het Esperanto is zeker niet de eerste kunsttaal die werd bedacht om mensen 
internationaal met elkaar te kunnen laten communiceren. In 1880 werd het Volapük 
bedacht door de Duitse priester Johann Martin Schleyer. Deze man was ervan overtuigd 
dat God hem in een droom had gezegd dat hij een taal moest bedenken waardoor alle 
mensen met elkaar konden communiceren. De taal bestond vooral uit woorden die 
afgeleid waren uit het Engels en in mindere mate uit het Duits en Frans. Het Volapük 
heeft in totaal tot drie bijeenkomsten geleid: in 1884, 1887 en 1889. De eerste twee 
bijeenkomsten werden – ironisch genoeg – nog in het Duits gevoerd. De derde was wél 
in het Volapük gehouden en dit zou mogelijk een reden zijn geweest waardoor het 
Volapük minder populair begon te worden. Dit zou dan verband hebben met het feit dat 
het Volapük relatief moeilijke grammatica heeft en dus moeilijk te leren is. Er zijn nu 
naar schatting nog maar een kleine vijfentwintig tot dertig mensen die de taal spreken. 
Veel Volapükaanhangers gingen het Esperanto aanhangen, dat in 1887 opkwam. 
Feitelijk gezien is het Volapük dus in het Esperanto overgegaan, hoewel beide talen 
ontzettend van elkaar verschillen. 
 
Redenen van succes 
Maar waarom had Zamenhof wel succes, en andere taalmakers, zoals Schleyer, niet? Dit 
komt vooral doordat Zamenhof door had dat je een taal niet zomaar even maakt. Veel 
taalmakers die het idee hadden om een taal te maken, bedachten wat grammaticaregels 
en woorden, en dachten dat de mensen het wel even zouden leren. Een taal moet vooral 
praktisch zijn. Mensen willen deze taal gebruiken om hun gevoelens uit te drukken en 
met elkaar te communiceren. Misschien is het Esperanto tot zo’n praktische taal tot 
stand gekomen doordat Zamenhof het al als kind ontwierp. Hij heeft nooit een taal 
gestudeerd, waardoor hij waarschijnlijk geremd zou zijn door regeltjes. Het enige waar 
hij gebruikt van maakte was zijn praktische inzicht en zijn kennis van een paar talen. 
Hij vond taal die alleen op papier stond niet echt. In zijn boekje ‘Internationale taal’ 
staat ook bijna geen grammatica. Er staan een paar regels, maar geen uitgebreide 
informatie over het gebruik van deze grammatica. Voor de rest gaf hij in dit boek een 
paar teksten, waar je dan de grammatica zelf uit kon afleiden. De lezer moet wordt 
hierdoor aangespoord de taal te begrijpen. 
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De grammatica 
 
Er zijn duizenden talen op de wereld, met allemaal een andere grammatica. Vaak is deze 
grammatica niet logisch en moet men vele regels uit het hoofd leren. Voor immigranten 
kan dat vaak heel lastig zijn. Ook het Nederlands is hier een voorbeeld van. Dit is één 
van de talen die niet zijn uitgevonden door één bepaald persoon, maar zijn bedacht door 
de staat. In Nederland kwamen namelijk een heleboel soorten Nederlands voor. 
De heer Zamenhof wilde hier, zoals al eerder gezegd, verandering in brengen. Zoals 
veel gezegd wordt, is het Esperanto een relatief makkelijk te leren taal. Je schijnt in drie 
maanden vloeiend Esperanto te kunnen spreken. Is het echt zo eenvoudig? In dit 
hoofdstuk gaan we de grammatica behandelen.  
 
We zullen in dit hoofdstuk de basisgrammatica uitleggen. Hierbij moet je denken aan de 
naamwoorden, werkwoorden en het lidwoord. We zullen de grammatica-uitleg steeds 
ondersteunen met enkele voorbeelden. 
 
Alfabet 
Het alfabet in het Esperanto is vrijwel gelijk aan het Nederlandse alfabet, op een paar 
letters na. De q, w, x, y en ij bestaan niet en er zijn zes nieuwe letters met een accent. 
Dit zijn de û, ĉ, ĥ, ĵ, ĝ en ŝ. Deze letters komen steeds na de gelijke letter zonder accent. 
Verder loopt het alfabet op dezelfde volgorde als het Nederlandse alfabet. Je krijgt dus 
als volgt: 
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u û v z  Esperanto 
a b c    d e f g    h    i j   k l m n o p q r s t u   v w x y z Nederlands 
 
Veel mensen vinden het vervelend dat niet alle letters van het Esperanto op het 
toetsenbord staan. Daarom kun je de letters met een accent erboven aanduiden door er 
een x achter te zetten. Zo krijg je in plaats van ĝ, gx. 
Het alfabet zal er dan zo uitzien: 
a b c cx d e f g gx h hx i j jx k l m n o p r s sx t u ux v z 
 
Hoofdletters 
Voor het gebruik van hoofdletters in het Esperanto gelden een paar regels. 

1. Zinnen beginnen met een hoofdletter. 
2. Eigennamen beginnen met een hoofdletter. 
3. Namen van de dagen in de week en maanden krijgen géén hoofdletter. 
4. Afleidingen van het woord God en andere benamingen van God schrijf je met 

een hoofdletter. Ook is dit gebruikelijk bij betrekkelijke en persoonlijk 
voornaamwoorden die op God betrekking hebben. Dit is niet verplicht. 

5. Beleefdheidsvormen mogen met een hoofdletter geschreven worden, dit is echter 
niet verplicht. Ook zijn persoonlijk voornaamwoorden zonder hoofdletter direct 
onbeleefd. 

6. Afleidingen worden met een kleine letter geschreven. 
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Persoonlijk voornaamwoord 
In het volgende schema zie je hoe je de Nederlandse persoonlijk voornaamwoorden in 
het Esperanto vertaalt. 
De persoonlijk voornaamwoorden gebruikt als lijdend voorwerp, zullen we later 
behandelen. 
 
ik jij hij zij het wij Jullie zij 
mi vi li ŝi ĝi ni Vi ili 
 
u zich men 
vi si oni 
 
Wat opvalt, is dat het persoonlijk voornaamwoord ‘vi’ voor 3 vormen gebruikt wordt. 
Vaak wordt ‘vi’ met een hoofdletter geschreven als beleefdheidsvorm, maar een aparte 
vorm voor ‘u’ bestaat niet. 
Als ‘je’ in algemene zin wordt gebruikt, dus niet om iemand aan te spreken, dan wordt 
vaak ‘oni’(men) gebruikt. 
De persoonlijk voornaamwoorden li en ŝi worden gebruikt om mannen en vrouwen aan 
te duiden. Wanneer dit niet duidelijk is, wordt ĝi gebruikt. Voor zowel dieren als zaken. 
 
Naamwoorden  
Zoals al genoemd, zijn de uitgangen heel regelmatig. 
Zelfstandige naamwoorden eindigen op een  -o 

Bijvoeglijke naamwoorden eindigen op een  -a 

Bijwoorden eindigen op een     -e 

 
Zo krijg je bij het woord ´Tag’, wat stam betekent,  het volgende rijtje: 
Tago  = zelfstandig naamwoord  
Taga  = bijvoeglijk naamwoord 
Tage  = bijwoord 
In het meervoud komt er achter de uitgang een ‘j’. Zo krijg je bijvoorbeeld: Tagoj. 
Zo vertaal je de volgende woorden volgt: 
Grote wijsheid = Granda saĝeco. 
Antieke meubels = Antikvaj mebloj. 
 
Onderwerp en lijdend voorwerp  
Het onderwerp in het Esperanto eindigt gewoon op een o, zonder extra toevoegingen. 
Het lijdend voorwerp in het Esperanto krijgt als uitgang een n. 

Bij de volgende zin: ‘Vader braadt het vlees’ krijg je ‘La patro rostas la viandon´. 
Het naamwoordelijk deel van het gezegde is hier natuurlijk een uitzondering op. Dan 
verbuig je het lijdend voorwerp als een onderwerp en komt er geen –n achter. 
 
Werkwoorden 
Zonder werkwoorden kun je natuurlijk geen logische zin opbouwen. Maar hoe vorm je 
die in het Esperanto? 
Wat veel talen moeilijk maakt, zijn de onregelmatige werkwoorden. Denk alleen al aan 
het Nederlands. Vrijwel in alle talen zijn de vervoegingen van ‘zijn’ onregelmatig, en 
daardoor moeilijk in het gebruik. Het Esperanto kent echter geen onregelmatige 
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werkwoorden. Alle hele werkwoorden eindigen op een i, zoals esti(zijn), havi(hebben), 
veni(komen) en diri(zeggen). In de volgende tijden krijg je deze uitgangen: 
 
 

− De tegenwoordige tijd krijgt de uitgang – as. 
Bijvoorbeeld: Ik ben    = Mi estas 

− De verleden tijd krijgt de uitgang – is 
Bijvoorbeeld: Ik was    = Mi estis 
  Ik heb gezegd    = Mi diris 

− De toekomende tijd krijgt de uitgang – os. 
Bijvoorbeeld: De trein komt   = La trajno venos 

− De gebiedende wijs krijgt de uitgang – u 
Bijvoorbeeld: Kom    = Venu 

− De voorwaardelijke wijs krijgt de uitgang – us. 
Bijvoorbeeld: Als ik veel geld had, zou ik rijk zijn 

= Se mi havus multe da mono, mi 
estus rica. 

 
Je haalt dus als het ware de uitgang -i van het hele werkwoord af, en vervangt dat 
bijvoorbeeld door de uitgang –as. Door de regelmatigheid van de werkwoorden heb je 
nooit problemen als in het Nederlands in de verleden tijd met de uitgangen –de en –te, 
of zwakke werkwoorden. Het werkwoord eindigt dan gewoon altijd op – is. 
 

Bezittelijk voornaamwoorden 
Bezittelijk voornaamwoorden zijn sterk afgeleid van de persoonlijk voornaamwoorden. 
Als je wilt aanduiden dat iets bezit is van iemand, dan zet je simpelweg een a achter het 
persoonlijk voornaamwoord. Het zijn dus eigenlijk bijvoeglijk voornaamwoorden. Als 
het bezittelijk voornaamwoord betrekking heeft op iets in het meervoud, dan komt er 
natuurlijk weer een j achter het woord. Verder krijgt het bezittelijk voornaamwoord een 
n als uitgang als het terugslaat op een lijdend voorwerp. 
Een voorbeeld zin: ´Ik vind haar ogen heel mooi´ wordt  ´Mi tre ŝatas ŝiajn okulojn´. 
Hier herken je het persoonlijk voornaamwoord ŝi(haar) duidelijk in terug, en natuurlijk 
de bijhorende vervoegingen. 
 
Het lidwoord 
Het Esperanto heeft maar één lidwoord, waar het Nederlands er meer heeft.  In het 
Nederlands heb je bepaalde lidwoorden en een onbepaald lidwoord. De bepaalde 
lidwoorden zijn  ‘de’ en ‘het’. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga naar de kerk’. Het onbepaalde 
lidwoord is ‘een’. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga naar een kerk. Hier weet men niet of maakt het 
niet uit om welke zelfstandigheid het gaat. 
In het Esperanto wordt het bepaalde lidwoord vertaald met: la.  Zoals ‘la lingvo’ wat 
‘de taal’ betekent. Het onbepaald lidwoord wordt in het Esperanto niet vertaald. ‘Een 
taal’ krijgt de vertaling ‘lingvo’. Het lidwoord laat je dus eigenlijk weg. 
In het meervoud blijft het lidwoord ook la. Zo krijg je bij de zin ‘De man ziet meisjes’, 
de volgende vertaling: ‘La viro vidas la knabinojn’. Deze zin is in het meervoud, maar 
het lidwoord blijft hetzelfde als in het enkelvoud. 
Als in het Nederlands geen ‘een’ wordt gebruikt maar er bijvoorbeeld: ‘vader’ staat, 
vertaal je dat in het Esperanto wel met ‘la patro’. In de zin, ik geef vader brood, wordt 
vader dus vertaald als ´la patro´. 
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Zinsvolgorde 
Het bijvoeglijk naamwoord kan zowel voor als achter het zelfstandig naamwoord 
geplaatst worden. In de meeste gevallen wordt het voor het zelfstandig naamwoord 
geplaatst, zoals in het Nederlands. 
Het bijwoord wordt vaak voor het woord geplaatst waar het betrekking op heeft. Ook dit 
is niet noodzakelijk. Als je het bijwoord erachter plaatst, krijgt het wel meer nadruk. Er 
zijn twee bijwoorden die wel altijd achter het woord waarop ze betrekking hebben 
worden geplaatst, namelijk ‘mem’ (zelf), en ‘ajn’(ook;dan ook). 
In het Nederlands herkennen we het lijdend voorwerp aan de plek in de zin. Het 
onderwerp staat meestal voor het gezegde, en het lijdend voorwerp er achter. In het 
Esperanto herken je het lijdend voorwerp echter aan de uitgang. De zinvolgorde is dus 
heel vrij. Het is daarom niet ongewoon als het lijdend voorwerp voor in de zin staat. 
De zinsvolgorde is in het Esperanto dus over het algemeen niet strikt vastgelegd. Door 
de vele herkenbare uitgangen, is het snel duidelijk welk naamwoord of welke tijd wordt 
gebruikt. 
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Invloed andere talen 
 

Zoals al eerder vermeld, werd Lejzer Zamenhof geboren in een meertalige familie in 
een meertalig plaatsje, Bialystok genaamd. Zijn ouders, broers en zusters hadden vele 
talen snel onder de knie. Zo waren zijn familieleden bekend met het Russisch, Litouws, 
Jiddisch, Pools, Duits en meerdere westerse talen. In Bialystok woonden onder andere 
Russen en Polen, waarvan de meerderheid joods was. Op jonge leeftijd ging Lejzer naar 
het gymnasium en raakte vertrouwd met het Grieks en Latijn.Toen hij dertien jaar oud 
was, begon hij te fantaseren over een nieuwe taal. In dit hoofdstuk staat de volgende 
vraag centraal: gebruikte Lejzer zijn meertaligheid bij zijn creatie van het Esperanto? 
Oftewel: uit welke (internationale) talen is het Esperanto opgebouwd? 
 

Om te kijken op welke talen het Esperanto lijkt, maken we onderscheid tussen de 
gelijkenissen qua woordenschat en qua samenstelling van zinnen: 
 

Op het gebied van woordenschat 
Lejzer haalde zijn inspiratie uit meer dan tien talen. Het gaat hier onder meer om de 
volgende talen: het Russisch, Frans, Engels, Spaans, Duits en Latijn. De meeste 
woorden van het Esperanto zijn gebaseerd op het Latijn. Het Spaans lijkt weer enorm 
veel op het Latijn. Een paar voorbeelden van woorden uit het Esperanto die op het 
Latijn lijken zijn: 'fari' (Esperanto) = 'facere' (Latijn). In het Nederlands betekent dit 
'doen'. Of 'havi' (Esperanto) = 'habere' (Latijn). In het Nederlands betekent dit 'hebben'. 
Of 'iri' (Esperanto) = 'ire' (Latijn). In het Nederlands betekent dit 'gaan'. Of 'patro' 
(Esperanto) = 'pater' (Latijn). In het Nederlands beketent dit 'vader'. Ook zijn er veel 
woorden in het Esperanto die afgeleid zijn van westerse talen. Dit is weer te verklaren 
door het feit dat veel Europese talen op het Latijn lijken. Zo lijkt 'biciklo', wat 'fiets' 
betekent in het Esperanto, erg veel op 'bicycle', wat 'fiets' betekent in het Engels. Of  
'inviti', wat in het Esperanto 'uitnodigen' betekent, lijkt bijvoorbeeld veel op het Engelse 
'invite'.  
 

Op het gebied van zinsopbouw 
Volgens Douwe Beerda, de voorzitter van de Nederlandse Esperanto Jongeren, heeft het 
Esperanto qua samenstelling van zinnen veel weg van het Indisch en het Chinees. Het is 
niet bekend of Lejzer Indisch of Chinees sprak, dus er is geen antwoord op de vraag of 
de zinsopbouw met opzet gelijk is aan die van deze twee vreemde talen. Op basis van de 
woorden met de bijbehorende grammaticale kenmerken die Lejzer creërde, kunnen we 
concluderen dat hij wel degelijk gebruik heeft gemaakt van zijn talenkennis. 
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De voordelen van een wereldtaal 
 
Tegen het eind van de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw ontstonden er 
diverse kunsttalen. In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal: wat zijn de voordelen 
van een internationale hulptaal en welke voordelen zijn aanwezig als specifiek de 
kunsttaal Esperanto wereldwijd gebruikt zou worden? Bij de algemene voordelen van 
een wereldtaal maken we onderscheid tussen sociale, politieke, economische en 
wetenschappelijke voordelen. Deze splitsen we weer op in subonderdelen. Voor het 
gemak gebruiken we ter verduidelijking het Engels als voorbeeld van een wereldtaal. 
Vervolgens bekijken we welke algemene voordelen van toepassing zijn op het 
Esperanto. 
 
Welke belangen ziet men bij het invoeren van een wereldtaal? Welke doelen kunnen 

bereikt worden met een wereldtaal? De uitgangspositie is hierbij een optimaal 
functionerende hulptaal. 
 
Sociale voordelen 
Ten eerste kan een wereldtaal maximale internationale communicatie mogelijk maken: 
burgers kunnen zelf contacten leggen met mensen over de hele wereld. Er zijn slechts 
een paar wereldtalen waarbij de moedertaal gewaarborgd blijft. Bij het Engels is dit 
bijvoorbeeld niet het geval. Een wereldtaal biedt dus de mogelijkheid om met iedereen 
te praten zonder taalbarrières- of moeilijkheden, over welke zaak het ook gaat. De 
wereld zal bij invoering wellicht een hechter geheel worden. Iedereen die de wereldtaal 
spreekt, heeft namelijk de mogelijkheid om met elke buitenlander te communiceren en 
dat schept een eenheid. Het geeft de aarde als het ware een eigen identiteit. Dit is te 
vergelijken met de komst van de euro: deze zorgde voor een eenheidsgevoel binnen de 
Europese Unie. Er is zelfs een stille hoop dat een toekomstige wereldtaal kan dienen als 
vredestaal: een internationale hulptaal heeft namelijk de potentie om taalkundige 
discriminatie tegen te gaan, als de taal geen historische of politieke verbanden heeft met 
een land of staat. Bij een wereldtaal is het ook aanneembaar dat iedereen respect voor 
ieders taal en cultuur zal krijgen, wanneer de taal niet tot een bepaalde etnische groep 
behoort. Ook dit is bij bijvoorbeeld het Engels natuurlijk niet aan de hand.  
Vervolgens is het in een meertalige wereld zonder hulptaal zo, dat mensen uit kleine 
landen zich in een ondergeschikte positie bevinden, omdat zij een taal moeten spreken 
die voor een groot land de moedertaal is: met een internationale hulptaal kan dit nadeel 
komen te vervallen, indien het een kunsttaal betreft die niet tot een etnische groep 
behoort. Als de wereldtaal namelijk geen eigendom van een land of natie is, hoeven 
landen bij het spreken van deze hulptaal ook geen ondergeschikte positie meer in te 
nemen. De landen zullen in die gevallen namelijk communiceren met de hulptaal, die 
voor beide landen geen moedertaal is, maar een tweede gemeenschappelijke taal. Voor 
veel landen zou dit een uitkomst zijn.  
Ten derde levert een wereldtaal voordeel op als deze relatief eenvoudig is. Eenvoudig is 
een wereldtaal als de grammatica op korte termijn leerbaar is. Het Chinees zou 
bijvoorbeeld nooit als wereldtaal kunnen dienen, omdat het uit gigantisch veel tekens 
bestaat. Op jonge leeftijd moet men al kunnen starten met het leren van de taal. 
Wanneer de internationale hulptaal simpel te leren is, krijgt de taal met alle 
waarschijnlijkheid steeds meer aanhang. Dit zien we terug bij een taal als het Engels: na 
1945 groeide het aantal Engels-sprekenden aanzienlijk. De belangrijkste prioriteit van 
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de eerste aanhangers van een taal, ligt meestal bij de uitbreiding van het aantal 
aanhangers.  
Op deze manier zijn we aangekomen bij het vierde argument: het is ideaal als een 
wereldtaal zou dienen als een ‘brugtaal’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen die als 
eerste taal deze wereldtaal leren, sneller andere talen kunnen begrijpen. Dit standpunt 
onderbouwen we met drie redenen: in de eerste plaats zorgt een wereldtaal met een 
regelmatige en logische opbouw van de grammatica voor een goed begrip van 
grammatica in het algemeen. Op deze wijze kan tijdens het leerproces duidelijk worden 
hoe de structuur van talen in het algemeen in elkaar steekt. Daarnaast is het een brug 
naar andere talen, omdat een wereldtaal uit ‘andere’ talen opgebouwd kan zijn. Dit is te 
verduidelijken met een voorbeeld: stel dat Franse basisschoolleerlingen op de 
basisschool een wereldtaal krijgen onderwezen, die lijkt op westerse talen. Later, als ze 
eenmaal op de middelbare school zitten, zullen zij in aanraking komen met het Engels 
en het Duits. Deze talen zullen, nadat ze de erop lijkende wereldtaal al hebben leren 
spreken, hen deels als bekend in de oren klinken. Ten derde zal dit proces zorgen voor 
een positievere instelling van leerlingen ten opzichte van het leren van andere talen. Ze 
hebben namelijk al een gevoel voor taal opgebouwd. Het schijnt dat dit een positief 
psychologisch effect heeft. 
Tot slot is het Engels tegenwoordig dominant. Daardoor is er ook dominantie van de 
cultuur van Engels-sprekenden. Als er een internationale hulptaal is, is dat effect niet 
meer aanwezig. Voor landen zonder het Engels als moedertaal, zou een wereldtaal dus 
ideaal zijn. Hun cultuur is bij invoering van de taal niet langer minder belangrijk. 
 
Politieke voordelen 
Naast sociale voordelen, kunnen we aan de hand van de volgende argumenten stellen, 
dat een wereldtaal ook op politiek gebied voordelen heeft. Naast individuen, zullen ook 
overheden, regeringen en parlementen de vruchten plukken van een tweede 
gemeenschappelijk hulptaal: 
 
Ten eerste concluderen we dat politiek beleid op internationaal niveau met behulp van 
een internationale hulptaal veel efficiënter zou werken dan de huidige aanpak. Om 
hiervan een voorbeeld te schetsen, kijken we naar het Europees Parlement. Binnen de 
Europese Unie worden sinds 1 januari 2007 23 talen gebruikt. Met 23 officiële talen, 
zijn er 506 verschillende talencombinaties mogelijk. Het Europees Parlement beschikt 
over vertolkingsdiensten, vertalingsdiensten en diensten die juridische teksten 
controleren. Al het vertaalwerk zorgt voor een zeer langzaam verloop en is dus heel 
inefficiënt. Met een internationale hulptaal hoeven eindteksten niet meer in alle talen 
gepubliceerd te worden. Als we op grotere schaal gaan kijken, en een hulptaal zou 
verspreiden over de hele wereld, besparen al die vertalingen helemaal veel tijd en 
energie. Een norm binnen het beleid van de Europese Unie is meertaligheid, maar één 
gemeenschappelijke tweede taal biedt in de meest gunstige situatie simpelweg een 
realistische oplossing voor het communicatieprobleem. Bovendien zou de wereldtaal 
dan dienen als brugtaal en dus aanzetten tot meertaligheid. 
Verder is de kans op taalbarrières met één gemeenschappelijke tweede taal heel 
onwaarschijnlijk. Vertalingen van tolken kunnen voor meer uitleg of voor verschillende 
(al dan niet foute) interpretaties vatbaar zijn. Het is natuurlijk duidelijk dat parlementen 
alleen goed kunnen functioneren als er geen communicatiebarrières zijn. Alles zou 
waarschijnlijk sneller en beter gaan; alle taalmoeilijkheden bij het debatteren, 
discussiëren of simpelweg communiceren komen te vervallen, indien de taal 
gemakkelijk en voor ieder land aanvaardbaar is.  
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Tenslotte is het ideaal als de hulptaal politiek-neutraal is. In dat geval is het voor elke 
politieke stroming aanvaardbaar om de taal onder de knie te krijgen en te gebruiken. Op 
deze wijze zullen er dus geen stromingen zijn, die de taal niet accepteren om politieke 
redenen. Een politiek-neutrale taal trekt zowel zogenaamde linkse, als rechtse politieke 
standpunten niet voor: er is zelfs totaal geen bemoeienis met politiek beleid dat gevoerd 
wordt. 
 
Economische voordelen 
Ook zijn er argumenten te noemen vóór een wereldtaal als we kijken naar de 
internationale economie. Een wereldtaal zal de economie namelijk stimuleren: 
 
Ten eerste zal een wereldtaal leiden tot meer handel op internationaal niveau. Als de 
wereld communiceert in één taal, zijn er namelijk geen taalbarrières meer. 
Moeilijkheden in de communicatie zullen niet langer voorkomen. Veel landen zijn 
afhankelijk van hun handelspositie. De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen 
genomen om de handel te stimuleren. Het invoeren van één gemeenschappelijke tweede 
taal zal ook bijdragen aan een groeiende handel. 
Bovendien zou er met een internationale hulptaal een aanzienlijke kostenbesparing zijn, 
aangezien een de wereldwijde tolkkosten komen te vervallen. Dit is een aanzienlijk deel 
van de kosten, waarmee elk land te maken heeft. Er zal een flinke besparing 
plaatsvinden. Het zou hierbij volgens een ervaren vertaler voor de VN gaan om een 
besparing van ruim 25 miljard euro per jaar voor alleen de Europese Unie. Bovendien 
vervallen de kosten die ontstaan door misverstanden op het gebied van communicatie. 
Meerdere interpretaties van zinnen zijn immers (bijna) onmogelijk. 
Tot slot vervallen ook de kosten van de conflicten die ontstaan zijn door taalkundige 
discriminatie. Dergelijke conflicten hoeven namelijk nooit meer gefinancierd te worden, 
indien elk land de hulptaal zal gebruiken. 

 
Wetenschappelijke voordelen 
Tenslotte heeft ook de wetenschap behoefte aan een universele taal. Om dit te verklaren, 
noemen we twee argumenten:  
Ten eerste zou een neutrale wereldtaal goed in het plaatje van de wetenschap passen, 
aangezien de wetenschap, net als een wereldtaal, enkel objectiviteit behoeft. 
Subjectiviteit is in de wetenschap niet welkom. In het verleden zijn er verschillende 
wereldtalen geweest. De geschiedenis laat ons zien dat een taal alleen niet eeuwig 
dominant kan blijven. Zo kende de wereld eerst het Latijn, later werd dit het Duits en 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is Engels de dominante taal. Een neutrale 
universele taal heeft meer overlevingskansen. 
Ten tweede zou de taalcommunicatie door een internationale kunsttaal verbeteren via de 
computer. Nu is er slechts zeer ingewikkelde software om bijvoorbeeld een Europese 
taal naar het Chinees te vertalen. Als veel talen nu echter naar deze kunsttaal zouden 
worden vertaald, zou dit een wereldwijde wetenschappelijke en technische ontwikkeling 
zijn. 
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De voordelen van het Esperanto 
 
Welke voordelen zien we hiervan terug in het Esperanto? Met de volgende argumenten 
maken we duidelijk, waarom het Esperanto een voordeel is op sociaal, politiek, 
economisch en wetenschappelijk gebied:  
 
Sociale voordelen van het Esperanto 
Ten eerste is er geen taal die makkelijker te leren is dan het Esperanto. Er bestaan in het 
Esperanto geen persoonsuitgangen, geen lastige naamvallen en geen onregelmatige 
werkwoordsvormen. Alle zelfstandig naamwoorden eindigen op een ‘o’, alle bijvoeglijk 
naamwoorden op een ‘a’, alle bijwoorden op een ‘e’ en alle infinitieven op een ‘i’. Om 
het meervoud te maken, eindigen zelfstandige naamwoorden op een ‘j’. Een lijdend 
voorwerp wordt gemaakt door een ‘n’ toe te voegen. Om een tegenovergestelde te 
maken van een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of werkwoord, staat 
hiervoor het woordje ‘mal’ en om een ontkenning te maken wordt het woordje ‘ne’ 
gebruikt. Het woord ‘la’ is standaard het bepaald lidwoord en er bestaat geen onbepaald 
lidwoord: ‘la’ komt dan simpelweg te vervallen. Het woord ‘domo’ in het Esperanto, 
heeft in het Nederlands dus twee betekenissen: ‘huis’ en ‘een huis’. Daarnaast zijn er 
wat prefixen en suffixen (voor- en achtervoegsels), waardoor nieuwe woorden 
makkelijk te maken zijn. Om de vergrotende trap te gebruiken wordt het woordje ‘pli’ 
(meer) gebruikt. Voor de overtreffende trap wordt is dit het woord ‘plej’(meest) in het 
Esperanto. Werkwoordstijden- en vormen zijn dus ook gemakkelijk te creëren: uitgang 
‘-as’ maakt de tegenwoordige tijd, uitgang ‘-is’ maakt de verleden tijd, uitgang ‘-os’ 
maakt de toekomstige tijd, uitgang ‘-us’ maakt de voorwaardelijke tijd (de tijd die een 
voorwaarde stelt, met in het Nederlands ‘zou moeten’) en de uitgang ‘-u’ maakt de 
gebiedende wijs. Door deze gemakkelijke grammatica verdwijnt het 
communicatieprobleem dus: met één gemeenschappelijke, tweede taal is dus een 
maximale internationale communicatie mogelijk, aangezien het leren van deze taal in 
principe voor iedereen haalbaar is.  
Ten tweede is het volgens vele Esperantisten zelfs hoopvol om te stellen dat het 
Esperanto geschikt is als vredestaal, omdat het geen historische of politieke bindingen 
heeft met een staat. In Afghanistan zijn er zelfs al vluchtelingenkampen opgericht, waar 
vluchtelingen Esperantolessen krijgen. 
In de derde plaats is het Esperanto een taal waarbij alle moedertalen en culturen 
gewaarborgd blijven. Het is dus niet zo dat bepaalde landen ondergeschikt worden door 
de dominantie van bepaalde talen, zoals het Engels. Ook individuen zullen hier geen last 
meer van hebben.  
Vervolgens kan het Esperanto als neutrale brugtaal dienen. Leerlingen die het Esperanto 
als eerst leren, leren sneller andere talen en begrijpen de structuur van talen in het 
algemeen ook beter. Het vormt dus als het ware een brug naar andere talen, ook omdat 
het Esperanto overwegend is opgebouwd uit verschillende talen. De heer Zamenhof 
maakte bij de creatie van het Esperanto dus veel gebruik van internationale talen. 
Tot slot zal met de invoering van het Esperanto de dominantie van de Engelse taal en 
cultuur verdwijnen. Culturen komen op deze manier op gelijke voet met elkaar te staan 
en het nationalisme van Engeland wordt zo buiten spel gezet. Sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog is het Engels dominant geweest. Hiervoor waren dit 
achtereenvolgens het Latijn en het Duits. Een wereldtaal is dus normaal gesproken niet 
eeuwig hanteerbaar. Omdat het Esperanto neutraal is, kunnen we dat bij het Esperanto 
als enige taal wél stellen. 
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Politieke voordelen van het Esperanto 
Ten eerste wordt de kans op taalbarrières vele malen kleiner met het Esperanto. Het is 
niet erg waarschijnlijk dat met een wereldtaal als het Esperanto mensen nog 
moeilijkheden met de taal hebben. Het vereenvoudigd de gehele communicatie. 
Parlementen en overheden zullen onmiddellijk de voordelen inzien van het Esperanto. 
De noodzakelijke vertalingen die zonder hulptaal gemaakt moeten worden, zijn enorm 
vatbaar voor misinterpretaties. Met het Esperanto komt dit te vervallen. 
Bovendien is het Esperanto een politiek-neutrale taal, hoewel dit voor sommige mensen 
moeilijk te begrijpen is. Elke stroming zou het Esperanto kunnen gaan leren en gaan 
gebruiken. Het is voor elke politieke stroming een aanvaardbare taal, omdat het geen 
politieke standpunten inneemt. Daarvoor is de taal ook niet bedoeld. 
 
Economische voordelen 
Met het Esperanto zal in de eerste plaats de internationale handel bevorderd worden. 
Voor vele landen zou dit een uitkomst zijn. Er kan gecommuniceerd worden door 
middel van het Esperanto, waardoor er geen moeilijkheden op taalgebied meer bij 
komen kijken. De taal is voor elk land haalbaar om te leren. 
Ten tweede komen alle vertaalkosten die elk land heeft te vervallen. Dit is een 
aanzienlijk deel van de kosten en zal dus een besparing vormen op de uitgavenkant van 
de lopende rekening. 
In de derde plaats komen kosten die ontstaan door misverstanden en miscommunicaties 
op taalgebied ook te vervallen. Hier gaat jaarlijks ook veel geld naar toe. 
 
Wetenschappelijke voordelen 
Allereerst is het Esperanto een neutrale taal die, net als de wetenschap, slechts 
objectiviteit behoeft. Een niet-neutraal standpunt is namelijk subjectief. De wetenschap 
is dus toe aan een taal die geen vast standpunt inneemt. Deze taal is daarom een typisch 
voorbeeld van een taal die als universele taal op wetenschappelijk gebied grote 
overlevingskansen heeft. 
Bovendien is de kans groot dat met het Esperanto steeds meer software op de markt 
komt, waarbij alle talen in het Esperanto vertaald worden, om taalcommunicatie via de 
computer te verbeteren. Dit zou een enorme vooruitgang zijn in de wereldwijde 
technische ontwikkelingen. 
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Waarom Esperanto geen wereldtaal zou kunnen 
worden 
 
Het zou natuurlijk heel handig zijn als iedereen over heel de wereld dezelfde taal sprak 
en dat je je overal op vakantie zou kunnen redden met het Esperanto. Als je aan mensen 
hun mening hierover vraagt, vinden ze bijna allemaal het Esperanto een goed idee. Maar 
waarom spreekt dan nog niet iedereen de taal? Met twee miljoen sprekers over heel de 
wereld, is er een begin, maar veel is het niet. 
 
Tegenwoordig spreken zo’n 350 miljoen mensen Engels alleen al als moedertaal. 
Bovendien is het de meest gesproken taal met internationale betrekkingen. Deze taal 
heeft dus een enorme voorsprong op het Esperanto. Op school is Engels ook de 
belangrijkste tweede taal, wat vaak verplicht is. Het Esperanto is geen vak op school, 
sterker nog, veel mensen hebben er nog nooit over gehoord. Tegenwoordig wordt veel 
gecommuniceerd over de televisie. Bijna elke soap in het Engels, bijna elke reclame is 
nagesynchroniseerd of ondertiteld uit het Engels, maar nooit zie je iets in het Esperanto. 
Dit helpt dus niet erg mee aan de verspreiding en bekendmaking van het Esperanto. 
Engels is nu al zo bekend en wordt nu al zo goed beheerst door een groot deel van de 
wereldbevolking, dat het leren van een nieuwe wereldtaal voor veel mensen niet 
aantrekkelijk klinkt. Waarom zou je een nieuwe taal leren als je je in het Engels ook 
prima kunt redden? 
Dat het Esperanto niet veel wordt gesproken, komt deels ook doordat het geen 
moedertaal is voor mensen. Het Engels komt natuurlijk van het meest welvarende land 
van de wereld met grote koloniale macht  in de 18de eeuw, Engeland. Als je aan iemand 
vraagt waar Engels wordt gesproken, weet hij direct dat het Engeland is. En misschien 
weet hij ook nog wel andere landen aan te wijzen, zoals Amerika of andere kolonies. 
Maar als je dezelfde persoon vraagt waar Esperanto gesproken wordt, staat hij met een 
mond vol tanden. Er is namelijk helemaal geen gebied met het Esperanto als moedertaal. 
Er zijn natuurlijk mensen die het in de loop van de tijd hun kinderen hebben aangeleerd 
als moedertaal, maar oorspronkelijk spraken zij het niet. 
Bovendien heeft de geschiedenis geleerd dat een wereldtaal vaak de taal van het geld is. 
Een taal ontwikkeld zich op basis van geld en macht. In de loop van de tijd zijn er een 
paar talen enorm gegroeid, bijvoorbeeld door kolonisatie. Het Esperanto is een kunsttaal, 
gebaseerd op idealen. Het heeft geen aan de taal verbonden gebied en dus ook totaal 
geen invloed op het gebied van geld en macht. De afgelopen eeuwen is het westen 
opgebloeid als economisch zwaartepunt. Engeland was een zeer welvarend land, en had 
veel macht. Het Engels is uiteindelijk uitgegroeid tot een veelgesproken taal. 
Tegenwoordig verplaatst het zwaartepunt zich steeds meer naar het oosten. China komt 
economisch enorm op, heeft dus op economisch gebied veel macht en krijgt steeds meer 
te zeggen in de wereld. De kans is ook zeker aanwezig dat over een tijd Chinees de 
voertaal wordt. Het is nu ook al de meest gesproken taal, met rond de 1 miljard sprekers. 
Verder heeft het Esperanto geen identiteit. Vaak hechten mensen een soort identiteit aan 
een taal. Iemand ziet zichzelf niet als een wereldbewoner, maar als een Nederlander, 
Fries, Turk enzovoort.  Het Esperanto is natuurlijk een kunsttaal met een sterke 
ideologie. Toen de taal net bedacht werd, was het vooral populair bij de idealistische, 
toekomstgerichte en socialistische burgers. Zij waren ook vaak de mensen die de taal 
leerden en die zichzelf zagen als een internationaal burger. Voor veel mensen blijft het 
toch een vreemde taal waar geen identiteit aan verbonden is. Je komt dan toch snel weer 
terug op het gebied waar de taal aan verbonden is. Als je Engels leert, leer je de taal van 
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Engelsen, een Engelse identiteit dus. Maar als je Esperanto leert? Van welke identiteit 
leer je dan de taal?  
Tot slot wordt het Esperanto niet gesteund door een politieke achterban. Het werd juist 
eerder tegengewerkt in het verleden. Het Esperanto werd vaak gezien als een bedreiging, 
vaak om de vele internationale contacten die esperantisten hebben.  Maar nu nog wordt 
het niet gesteund. Er wordt geen geld vrijgemaakt om het Esperanto te onderwijzen of 
bekendheid te werven. Dit komt allemaal aan op de Esperantisten zelf. 
 
Of het Esperanto de kans heeft om dé wereldtaal te worden, moeten we dus nog zien. 
De taal heeft in ieder geval veel concurrentie van andere grote landen en zal moeten 
knokken. Maar gezien de motivatie van veel Esperantobewegingen, is er nog hoop. 
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Esperanto en het socialisme 
 
“Het is van grote betekenis voor de mensheid als een gemeenschappelijke 

internationale taal wordt ingevoerd en als de volkeren elkaar naderen als een familie.” 
(Zamenhof, op het allereerste Esperanto wereldcongres in Boulogne-sur-Mer). 
 
Overeenkomsten 
De ideologie achter het Esperanto? Kort door de bocht gezegd: die is er niet. Het 
Esperanto is voor iedereen bedoeld, of je nou links of rechts georiënteerd bent. Bij het 
Esperanto gaat het er niet om of een socialist met een communist praat of een 
Engelsman met een Fransman. Het gaat erom dat twee mensen met elkaar praten en dat 
ze elkaar begrijpen. Ondanks deze achterliggende gedachte, 
heeft het Esperanto vooral veel aanhang gevonden bij 
socialisten en pacifisten. Dat is eigenlijk ook wel logisch, 
als je bedenkt dat het Esperanto bol staat van ‘vrijheid, 
gelijkheid en broederschap’. Het citaat hierboven van 
Zamenhof geeft een vluchtige schets van de ideologie 
achter het Esperanto: een internationale taal om de 
wereld als het ware dichter bij elkaar te brengen. Broeders 
uit alle landen, verenigt u! Het socialisme en het Esperanto 
hebben dan ook een groot aantal raakvlakken.  
 
Ten eerst zorgt een internationale taal zoals het Esperanto voor meer eenheid in de 
wereld, waardoor de culturele en nationale identiteit (hoewel het niet de bedoeling is 
van de Esperantisten) toch meer naar de achtergrond gedrongen worden. Deze eenheid 
zou minder aansporen het militarisme en het kapitalisme, wat de socialisten alleen maar 
graag willen zien. 
Verder spelen in zowel het Esperanto als het socialisme internationalistische ideeën met 
betrekking tot de eenheid van de arbeiders in de wereld een rol. De quote ‘Broeders in 
alle landen, verenigt u!’ slaat hier natuurlijk heel mooi op terug. Zoals het socialisme 
vooral de ‘samen staan we sterk’-politiek hanteert, zo wijkt het Esperanto hier niet van 
af. Door goede internationale betrekkingen zouden er veel verbeteringen komen. 
Daarnaast streeft het socialisme een wetenschappelijke ordening van de maatschappij na. 
Het Esperanto berust, aangezien het een kunsttaal is, op hetzelfde idee. Om een goede 
situatie te creëren, mogen er dus best veranderingen door de mens plaatsvinden. Het 
socialisme gaat dus over de maakbaarheid van de maatschappij. Het Esperanto, een 
kunstmatige eenheidstaal, kan hier dus ook aan bijdragen. 
Bovendien is het Esperanto een belangrijke opvoedende factor voor de arbeiders. Het 
Esperanto is expres makkelijk gehouden, zodat ook de arme burgers dit kunnen leren en 
dus niet worden uitgesloten van bepaalde functies. Doordat het Esperanto toegankelijk 
is voor iedereen, wordt de gelijkheid wereldwijd bevorderd. Als bijvoorbeeld een dokter 
gebrekkig Engels praat, zal men hem over het algemeen toch minder hoog in waarde 
achten dan wanneer hij perfect zijn talen beheerst. Met het Esperanto zullen deze 
situaties verholpen worden. Zo verscheen er in 1922 een brochure met op de voorkant 
een citaat van de Franse schrijver Barbusse met de volgende inhoud:  
 
‘ De burgerlijke en mondaine esperantisten zullen meer en meer stomverbaasd zijn 

en opgeschrikt worden door alles wat uit deze talisman kan te voorschijn komen: 
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een instrument dat aan ieder mens de kans biedt zich met anderen verstaanbaar te 

maken’. 

 
Het marxisme en het Esperanto 
Het socialisme en het Esperanto vertonen dus grotendeels veel raakvlakken. Er wordt 
ook wel gezegd dat het socialisme juist behoefte heeft aan een internationale taal, omdat 
het socialisme alleen maar internationaal kan worden gerealiseerd. Een internationale 
taal zou namelijk gelijkheid brengen en is dus een democratische basis voor 
internationale contacten. Zo zou er geen taal belangrijker meer zijn dan de andere. Toch 
staan sommige socialisten níet achter het Esperanto; dit zijn vooral de marxisten. Zo 
vond de Italiaan Antonio Gramsci (een marxistische theoreticus) dat een goede marxist 

zich niet in het Esperanto moest verdiepen omdat het letterlijk 
voortijdig, niet deugend en onnodig was. 
Gramsci vond het Esperanto voortijdig omdat het vroeger 
bedacht is om het probleem van veel talen op te lossen, wat in 
zijn mening een sprong naar de toekomst is. 
Het Esperanto deugde volgens hem niet omdat het een 
kunstmatige taal is, zonder historie, geschiedenis, literatuur en 
bovendien niet in staat is om fijne nuances mee aan te geven. 
Bovendien is het onnodig omdat er in de toekomst vanzelf een 
taal op zal staan als internationale taal, zoals in feite het Engels 
nu. Ook vond hij dat, aangezien veel mensen niet bereid waren 
het Esperanto te leren, dat het gedoemd was om zelfs als     

Antonio Gramsci   hulptaal te dienen. Daarnaast ging Gramsci wel erg ver door te 
zeggen dat de onderste laag van de maatschappij geen internationale contacten nodig 
heeft. 
 
Waarom zou een marxist helemaal niets met het Esperanto hebben, hoewel er zoveel 
gelijkenissen zijn? Het antwoord is vrij simpel. In het marxistische gedachtegoed 
ontbreekt een goedkeurend standpunt tegenover een internationale taal. Grondlegger 
van het wetenschappelijke socialisme (oftewel het marxisme), Karl Marx, stond niet 
achter het idee van een internationale taal. Hij bekritiseerde de ideeën van zijn 
tijdgenoot Pierre Joseph Proudhon, die het had over een ‘langue universelle’. Marx 
heeft nauwelijks aandacht besteed aan een gemeenschappelijke taal als 
communicatiemiddel, zelfs niet toen vanaf 1864 arbeidsbewegingen uit verschillende 
landen probeerden samen te werken. 
 
Visie van Lenin en Stalin 
Marx heeft echter de opkomst van het Esperanto niet meegemaakt, dat pas na zijn dood 
is ontstaan. Lenin bijvoorbeeld leefde wel in de periode van het Esperanto. Hij heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het socialisme met zijn leninisme, maar ook hij was 
tegen het Esperanto.  Toen de burgemeester van Stockholm hem in 1918 vroeg of zijn 
regering een internationale conventie zou willen steunen voor het leren van Esperanto 
(dus een internationale taal) op scholen, antwoordde hij: “We hebben al drie wereldtalen 
en het Russisch zal de vierde zijn!” Toch verbood Lenin het Esperanto niet en mocht de 
Esperanto-beweging daar wel blijven bestaan. Lenin hing namelijk een principe aan van 
gelijke rechten op het gebied van taal en cultuur, dus geen privileges voor een bepaalde 
taal of natie. De Esperanto-beweging groeide dus wel in de Sovjet-Unie. Toen na 
Lenin’s dood Stalin aan de macht kwam, veranderde dit. Onder zijn bevel kreeg het 
Esperanto geen kans om verder te groeien, omdat Stalin de absolute macht wilde over 



32 
 

de staat. Dat betekende ook dat hij controle wilde hebben over alle propaganda en 
media die de mensen bereikten. Hierbij zag hij de Esperantisten als gevaar, omdat deze 
groep mensen veel buitenlandse contacten had. Dit kon een negatief effect hebben op de 
eigen nationalistische propaganda. Daarnaast wilde Stalin het Russisch als officiële taal 
voor het hele land invoeren en was dus, in tegenstelling tot Lenin’s politiek, elke andere 
taal ondergeschikt aan het Russisch.  
Lenin en Stalin worden ook wel als marxistisch georiënteerde ideologen beschouwd en 
allebei waren ze het niet eens met ideeën over een internationale taal. Ook de eerder 
genoemde Gramsci is een voorbeeld van een zeer invloedrijke marxist.  
 
Daarnaast kunnen we stellen dat Stalin misschien zelfs wel bang was voor een revolutie 
onder leiding van het Esperanto! Hoewel er niets over te vinden is, is het niet erg 
onwaarschijnlijk dat Stalin het Esperanto als een bedreiging zag voor zijn eigen politiek. 
Als iedereen in de Sovjet-Unie Esperanto zou gaan leren en zou communiceren met 
mensen van over de hele wereld, zou men al snel in aanraking komen met andere 
meningen. En als deze meningen dan ook nog eens overgenomen zouden worden en tot 
een grote ontevredenheid zouden uitmonden… Hoewel het Esperanto nooit opgezet is 
als een ideologie op zich, kan het internationaal invoeren van de taal grote gevolgen met 
zich meebrengen. 
 
Het Finvenkismo 
Binnen de Esperanto-beweging zijn er wel verschillende ideologische stromingen 
ontstaan, zoals het Finvenkismo. De naam voor deze stroming stamt af van de 
woordcombinatie Fina Venko, wat eindoverwinning betekent. Volgens deze groep 
esperantisten is deze ‘eindoverwinning’ bereikt als alle mensen ter wereld het Esperanto 
als tweede taal hebben geleerd. Hierdoor zou er een einde komen aan oorlogen, het 
chauvinisme en culturele onderdrukkingen. Het Finvenkismo gaat ervan uit dat het 
Esperanto de enige oplossing is voor het talenprobleem en dat het Esperanto de enige 
taal is die ons gelijkwaardig met elkaar kan laten communiceren. Zij vinden ook dat het 
Esperanto gewoon officieel ingevoerd kan worden door de VN of de EU. Veel 
finvenkisten hechten heel veel waarde aan positieve uitspraken over het Esperanto door 
organisaties en personen, omdat ze denken dit de acceptatie en het gebruik van het 
Esperanto alleen maar zal versnellen. Ook de verspreiding van het Esperanto is voor 
deze groep mensen erg belangrijk. Kritiek van (belangrijke) personen op het Esperanto 
wordt door hen vaak ervaren als een bedreiging voor het Esperanto zelf. Algemeen 
gezien worden de finvenkisten ook wel gezien als een groepering die de omvang en de 
betekenis van het Esperanto overdrijven. Zo hechten ze veel waarden aan 
Esperantosymbolen, zoals de groene ster en ook Zamenhof zelf beschouwen zij als een 
zeer belangrijk figuur. Daarnaast bestaat er nog de ideologische beweging raumismo. 
Aanhangers hiervan hebben kritiek op de aanhangers van het Finvenkismo. Zij zijn van 
mening dat deze mensen zich niet met de verspreiding van het Esperanto moeten richten, 
maar meer op het uitoefenen ervan. 
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Esperanto en cultuur 
 
Elke gemeenschap heeft een eigen cultuur, maar geldt dat ook voor het Esperanto? 
De oorsprong van de taal komt niet uit één bepaald gebied en wordt niet door een 
bepaalde etnische groep mensen gesproken. De taal is ontworpen voor de gehele 
mensheid. Toch heeft het Esperanto zeker een cultuur, die in korte tijd ontzettend hard 
gegroeid is. 
Culturele waarden die voor Esperantisten heel belangrijk zijn, zijn: gelijkheid, tolerantie, 
literatuur en muziek. Doordat de taal internationaal gesproken wordt, is de 
cultuurverspreiding groot. Er is zelfs een organisatie, OSIEK, die 
Esperantobijeenkomsten organiseert om de internationale cultuur in het Esperanto te 
verspreiden. Op deze bijeenkomsten worden lezingen gehouden en achteraf discussies. 
Ook wordt er een OSIEK-prijs uitgereikt aan een nog levende Esperantist die een 
‘culturele schepping’ in het Esperanto heeft gecreëerd.  
 
Gelijkheid en tolerantie 
Het Esperanto is een taal, die niet is ontworpen door een bepaalde natie. Iedereen zou 
het als tweede taal kunnen spreken. Het overheerst niet en dringt geen culturen en 
andere talen terug maar respecteert ze juist. De taal is van iedereen, en iedereen is gelijk. 
Als mensen met verschillende culturen met elkaar communiceren, moet er geen 
overheersing van de ene cultuur en onderwerping van de andere cultuur in het spel zijn. 
De neutraliteit van het Esperanto zou eenheid en een gevoel van vrijheid moeten 
scheppen. 
Het Esperanto heeft ook geen historisch negatief verleden. Het bestaat nog niet lang, en 
heeft in die tijd geen andere landen, culturen of talen onderdrukt, zoals bij bijvoorbeeld 
kolonisatie. Vaak kunnen mensen niet met elkaar communiceren of willen het niet 
omdat ze dan de taal van een ander land moeten leren, en dus hun eigen taal en daarbij 
ook cultuur aan de kant moeten zetten. Mensen kunnen het Esperanto dan als tweede 
taal leren. Het is geen eigendom van iemand en gelijkheid staat centraal. Ze kunnen hun 
eigen cultuur behouden en slechts communiceren met buitenlanders in het Esperanto. 
Op die manier zal er geen onderdrukking van talen en culturen plaatsvinden. Mensen 
kunnen vriendschappen sluiten over de hele wereld met mensen met andere culturen, en 
zullen zich gelijk voelen. 
 
Literatuur 

De ontwerper van het Esperanto, Zamenhof, begon als eerste 
verhalen en gedichten in het Esperanto te vertalen. Toen de taal 
wat bekender onder de mens werd, werd dit meer gedaan. De 
omvang van de literatuur van het Esperanto wordt erg onderschat. 
Toch zijn de meeste grote werken van filosofen en dichters 
vertaald, zoals Shakespeare, Vondel, Moliére en Goethe. Ook is, 
zoals al eerder verteld, de bijbel vertaald naar het Esperanto. 
Hiervan heeft Zamenhof zelf het Oude Testament vertaald. Het 
schijnt zelfs, dat er elke twee/drie uur een nieuw werk in het 
Esperanto uitkomt. 
Er worden echter niet alleen boeken vertaald. In de loop van de 
tijd zijn er ook schrijvers ontstaan die boeken in het Esperanto 

schrijven. Een aantal bekende romanschrijvers zijn: Julio Baghy, Raymond Schwartz, 
en William Auld. Bekende poëten in het  

Roman van Baghy 
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Esperanto zijn: Antoni Grabowski - Kálmán Kalocsay. Wat opvalt aan de namen, is dat 
ze waarschijnlijk andere nationaliteiten hebben, want schrijvers van het Esperanto 
komen natuurlijk uit alle landen. Een Nederlands Esperantoschrijver was bijvoorbeeld 
Bulthuis. 
Aan het einde van de 19de eeuw, kwam het vertalen naar het Esperanto in trek. 
Zamenhof zelf was het hoofd van de redactie en controleerde alle ingezonden verhalen 
op fouten. Daarna werden ze gepubliceerd in het tijdschrift: ‘La Esperantisto’. De 
oplage van de verhalen was nog niet erg groot, aangezien nog weinig mensen de taal 
spraken. Door de invoer van de congressen breidde de Esperantobeweging zich uit, en 
werd er steeds meer vertaald en later ook geschreven in het Esperanto. 
Ook zijn er verschillende tijdschriften opgericht. Monato is het grootste tijdschrift in het 
Esperanto. Het tijdschrift wordt in vijfenzestig landen uitgegeven en verschijnt 
maandelijks sinds 1979. Voor iedereen zijn er wel Esperantotijdschriften te vinden. Er 
zijn tijdschriften voor kinderen, jongeren, en volwassenen. Ook zijn er op internet veel 
tijdschriften in het Esperanto te vinden. 
Er zijn zelfs organisaties opgericht die ernaar streven om het Esperanto tot een hoger 
niveau te brengen, en schrijvers te stimuleren om meer in het Esperanto te schrijven. 
Zo heb je de Esperantlingva Verkista Asocio" – EVA(Vereniging van Schrijvers in het 
Esperanto), die in 1884 ging samenwerken met de Wereld Esperanto Beweging. Het 
Esperanto zou meer erkenning moeten krijgen en ook gelezen en gesproken worden 
door mensen buiten de Esperantobewegingen om. 
 
Muziek 
Het Esperanto kent vele bekende muziekgroepen. Een aantal voorbeelden zijn: Akordo, 
Jomart & Natasja, Kajto en Kore. Ze zingen in het Esperanto, en spelen allemaal 
soorten muziek. Er wordt jazz, blues, rock, 
klassieke muziek etc. gespeeld. Voor 
iedereen zit er wel wat leuks tussen. Er 
worden ook concerten gehouden waar 
Esperantisten aan meedoen. Zo heb je het 
ultura Esperanto-Festivalo in Denemarken. 
Hier zijn concerten, theatervoorstellingen 
en literatuurbezigheden. Over heel de 
wereld worden dit soort evenementen 
georganiseerd waar veel Esperantisten 
naartoe gaan. Muziek speelt bij vele 
Esperantobijeenkomsten een grote rol. 
Ook heeft het Esperanto heeft een 
volkslied. Dit lied, dat geschreven is door dhr. Zamenhof en gezongen door de 
Esperanto-band Akordo, heet la espero. Zoals we al eerder hebben verteld, is dit 
eigenlijk een gedicht. In Hoofdstuk twee kunt u de tekst nalezen. 
 
 

 

 
 

Muziekgroep Kajto 
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Esperanto in Nederland 
 
Tegenwoordig zal het woord Esperanto bij weinig mensen meer een belletje doen 
rinkelen. Vooral de jeugd is niet op de hoogte van deze taal. De enquête die we hebben 
gemaakt zal waarschijnlijk een andere uitkomst hebben gekregen als we deze door 
ouderen hadden laten invullen. De echte hoogtijdagen van het Esperanto in Nederland 
zijn immers al voorbij, maar de oudere generatie heeft deze nog wel meegemaakt. Hoe 
is het Esperanto in Nederland verspreid geraakt en wie hingen de taal aan? Hoe groot 
was het Esperanto dan eigenlijk?  
 
Zoals al eerder is behandeld, voegde Zamenhof een verklaring toe die minstens door 
tien miljoen mensen moest worden ingevuld en naar hem worden opgestuurd. Als dit 
aantal gehaald zou worden, zouden al deze mensen het Esperanto gaan leren. Hoewel 
dit aantal niet gehaald is, en daarmee het Esperanto niet in de stroomversnelling is 
gekomen die Zamenhof graag had gezien, verspreidde het Esperanto zich wel degelijk 
over de wereld. Zo werd in Nederland in 1905 de eerste Esperantovereniging opgericht 
met de naam ‘la estonto estas nia’, wat de toekomst is aan ons betekend.  
 

Mevrouw Ten Hagen (94), Esperantist, herinnert zich nog goed hoe zij met het 

Esperanto in aanraking kwam:‘Ik liep in 1934 op het Mercatorplein in Amsterdam toen 

ik in een winkeletalage een groot portret van Zamenhof zag. Iemand uit de winkel kwam 

naar me toe en legde me een en ander uit over Esperanto. Ik heb me toen opgegeven 

voor een cursus en na een jaar ben ik naar het internationale congres    gegaan in 

Parijs. We konden elkaar begrijpen, dat was fantastisch voor me!’ Bron: Webtekst 
Esperanto, uit beeldmateriaal ‘Esperanto’ van ‘Andere Tijden’ van de VPRO, 25 
oktober 2005 

 
Dit is het verhaal van mevrouw Ten Hagen, die toevallig bij het Esperanto terecht is 
gekomen. Hoewel dit slechts een persoonlijk verhaal van één individu betreft, is Ten 
Hagen vast niet de enige die op deze manier het Esperanto heeft ontdekt. We kunnen 
ervan uitgaan dat de verspreiding van het Esperanto in Nederland vooral is ontstaan 
door positieve aanhangers die zelfstandig de taal onder de man brachten. Ook nu is dit 
nog het geval met de huidige Esperantisten in Nederland. Toch kreeg het Esperanto in 
de jaren dertig een boost en bereikte de taal veel meer mensen dan ooit tevoren. Dit zien 
we terug in de aantallen cursisten die het Esperanto destijds leerden: 
‘Op een cursus in Nijmegen in 1931 waren er 22500 cursisten. Nou, dat kun je 

tegenwoordig niet meer verwachten. We zijn tegenwoordig al blij als iemand 10 

cursisten heeft. ” Rob Moerbeek, vrijwilliger bij de Wereld Esperanto Vereniging.’ 

 

Waarom leerden zoveel Nederlanders dan 
het Esperanto? De belangrijkste reden is 
waarschijnlijk de crisis die in Nederland 
heerste in de jaren 30, die ook wel de Grote 
Depressie werd genoemd. Hoewel deze in 
de Verenigde Staten is begonnen, werd ook 
de Nederlandse economie hard getroffen. 
Door deze crisis nam niet alleen de 
ontevredenheid en de verpaupering van 
Nederland toe, maar won onder andere de 
NSB aan aanhangers. De crisis leidde tot massale werkloosheid in Nederland, maar ook 
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tot een groei van het aantal Esperantisten. Eigenlijk is dit heel logisch, als je je bedenkt 
dat in die tijd een ander systeem werd gehandhaafd met betrekking tot werklozen met 
een uitkering, namelijk de stempelplicht. Iedereen die een uitkering ontving moest 
dagelijks op verschillende tijden stempelen. Dit werd gedaan zodat deze mensen niet 
ergens zwart konden werken. Er was wel een uitzondering mogelijk: mensen die een 
educatieve cursus volgden, hoefden op de cursusdag niet te komen stempelen. Dit zou 
de reden zijn waarom veel mensen ervoor kozen om een cursus Esperanto te volgen. Zij 
bleven dan op de cursusdag weg van de Esperantocursus én van het stempelen. Toch 
viel het aantal mensen dat niet op kwam dagen wel mee: 
 
“Enkelen zagen er een voordeel in en bleven weg, maar de meeste cursisten bleven 

solidair en kwamen naar de cursus om Esperanto te leren”. Ten Hagen 
 
Naast de vrijstelling van het stempelen is er nog een andere reden waarom veel mensen 
het Esperanto gingen leren. Arbeiders zonder opleiding die nooit de lagere school 
hebben afgemaakt en meteen aan het werk moesten, kregen veel belangstelling voor het 
Esperanto. Zij namen deel aan de cursussen om zichzelf toch nog, weliswaar op latere 
leeftijd, te ontwikkelen. Zo kwam het dat vooral de arme bevolking van Nederland de 
taal leerde en dat het Esperanto ook gezien kan worden als onderdeel van de 
arbeidersemancipatie. Dit houdt verband met de socialistische ideologie die het 
Esperanto veelal toegewezen krijgt. Hoewel de arbeiders de grootste groep aanhangers 
waren, kreeg het Esperanto ook in de andere zuilen (Nederland was in die tijd ten slotte 
verzuild) veel aandacht. Zo waren er katholieke, protestante en neutrale verenigingen 
die het Esperanto steunden.  
 
 
Belangrijk was het Esperanto vooral in Arnhem en Texel. Zo was de burgemeester van 
Arnhem zo onder de indruk van het Esperanto dat hij op een groot landgoed een 
internationaal Esperanto onderwijscentrum liet realiseren. In een bioscoopjournaal uit 
1933 zien we Cseh, een zeer geëerde Hongaarse pastoor, voor de klas staan. Hij vertelde 
de leerlingen over het Esperanto, leerde het ze en sprak het met ze.  
Toch neemt Texel een belangrijkere plaats in wat betreft de bloei van het Esperanto in 
Nederland. Op Texel werd het Esperanto in de jaren dertig verspreid door de broers 
Johan en Gijs Duinker. Johan Duinker was hoofdredacteur van de Texelse Courant en 
kondigde in deze krant bijeenkomsten en cursussen aan. Ook publiceerde hij bijzondere 
reisverslagen van een andere Texelse Esperantist, Siem de Waal. Deze bezocht op zijn 
fiets Esperantisten in heel Europa en zorgde daarmee voor veel positieve reacties. De 
interesse voor het Esperanto groeide en groeide op Texel, waardoor zelfs geld werd 
ingezameld voor een Esperanto monument. In 1935 werd dit monument onthuld op een 
groot feest van Esperantisten uit heel Nederland. 
 
Niet alleen de burgemeester van Arnhem was enthousiast over het Esperanto, maar ook 
andere belangrijke personen in die tijd. Voorbeelden zijn Theo Thijssen (schrijver, 
onderwijzer en socialistisch politicus) en Willem Drees (minister president voor de 
PVDA). Daarnaast gaf de PTT destijds een cursus Esperanto aan haar personeel en de 
VARA en KRO zonden zelfs op de radio uitzendingen uit in het Esperanto. Men kan 
wel stellen dat het Esperanto in de jaren dertig in Nederland bloeide als nooit tevoren. In 
Duitsland echter was de situatie heel anders. Hitler moest niets hebben van het 
Esperanto, dat niet alleen pacifistisch is, maar ook nog eens bedacht is door een Jood. In 
1936 worden Esperanto organisaties in Duitsland verboden en worden Esperantisten 



37 
 

zelfs bedreigd met concentratiekampen. Veel Duitse Esperantisten vluchtten dan ook 
naar Nederland of gaven het Esperanto simpelweg op.  
 
“De communisten moesten weg (…), de homo’s moesten weg, de zigeuners moesten weg, 

de Joden moesten weg. En Zamenhof was een Jood. Dus dat moest weg! Ook zijn 

creatie!”. Ten Hagen. 
 
Ook Nederland werd aangetast door de Duitse invloed. Zo werd de Esperanto 
vereniging in 1941 verboden. Eigenlijk werd het hele gebruik van Esperanto in 
Nederland verboden; zelfs onderling contact tussen Esperantisten. Ook het monument 
op Texel werd door de Duitsers afgebroken. Omdat het Esperanto door de Duitsers als 
‘de gevaarlijke taal’ werd gezien, hebben veel Nederlands al hun Esperanto bezitting 
weggedaan of verbrand. Ze waren bang voor de Duitsers en bang om gepakt te worden. 
Zo zijn er veel Esperantoboeken en bladen in rook opgegaan. De 
Esperantobijeenkomsten bleven wel doorgaan in het geheim bij mensen thuis, maar 
openlijk werd het in de doofpot gedaan. 
 
Na de oorlog kon men zich weer met het Esperanto bezighouden, maar in de praktijk 
was dit niet het geval. De wederopbouw van het land en de economie was het 
belangrijkst en het Esperanto moest hiervoor wijken. Daarnaast zijn de archieven van 
Esperanto verenigingen veelal vernietigd of incompleet en zijn de persoonlijke 
eigendommen van mensen verbrand. Veel houvast om nog aan deze taal vast te blijven 
houden, was er dan ook niet. Het Esperanto moest plaats maken voor het Engels, dat 
met de toenemende macht van Amerika steeds belangrijker werd in Nederland en als 
belangrijkste internationale taal. 
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Eigen onderzoek 
 
Inleiding 
Is het Esperanto dan echt zoveel makkelijker om te leren dan een andere taal? Is het niet 
gewoon een argument om mensen aan de taal te binden? Om dit te onderzoeken hebben 
we een klein onderzoekje gedaan naar de leerbaarheid van het Esperanto en een andere 
westerse taal. Wij hebben als andere taal voor het Spaans gekozen, met de volgende 
redenen: ten eerste ligt het Spaans dicht bij het Esperanto. Bovendien moeten we, als we 
een goede vergelijking willen, een taal nemen waar de proefpersonen zo min mogelijk 
mee in aanraking zijn gekomen.  
Het Engels zou de beste oplossing zijn als we dit criterium niet zouden gebruiken, 
omdat het Engels op dit moment het meest gebruikt wordt als internationale taal. De 
vraag of het Esperanto dan inderdaad makkelijker is dan de nummer één taal lijkt dus 
logisch, maar aangezien er in Nederland al op jonge leeftijd aandacht wordt bestaat aan 
het leren van Engels zou dit een oneerlijk resultaat geven. Frans zou eventueel ook een 
geschikte taal zijn, maar het vertoont weinig overeenkomsten met het Esperanto. 
 
Vraagstelling 
Is het Esperanto makkelijker te leren dan het Spaans? 
 
Hypothese 
Wij gaan ervan uit dat het Esperanto inderdaad makkelijker te leren is dan het Spaans. 
De grammatica van het Esperanto is zo gemakkelijk mogelijk gehouden, kijk 
bijvoorbeeld maar naar de werkwoorden. Het Spaans is relatief moeilijker vanwege de 
verschillende soorten werkwoorden, de geslachten en de uitzonderingen. Daarnaast 
merkten wij bij het maken van de testjes en het opzoeken van de grammatica, dat we de 
grammatica van het Esperanto veel sneller begrepen. Wij gingen ervan uit dat de 
leerlingen dit ook wel zouden vinden. 
 
Uitvoering van het onderzoek 
Op dinsdag 25 november en donderdag 26 november hebben wij lesgegeven aan groep 
acht van basisschool De Hobbit. Beide dagen zijn we één uur in de klas geweest. De 
eerste dag hebben we het Spaans behandeld en de tweede dag het Esperanto. Aangezien 
we ervan uit zijn gegaan dat de uitleg van het Spaans langer zou duren dan die van het 
Esperanto, zijn we met het Spaans begonnen. Dit hebben we gedaan omdat de motivatie 
van de leerlingen de eerste keer waarschijnlijk het hoogst zou zijn en ze dan nog de 
bereidheid zouden hebben om goed op te letten. Voor het Esperanto verwachtten wij dat 
ze minder hun best zouden moeten doen om het toch goed door te hebben, terwijl we 
voor het Spaans alle aandacht wilden.  
Wij begonnen beide dagen met een uitleg van de grammatica en gaven daarbij wat 
voorbeelden. Vervolgens hebben we de kinderen aan het werk gezet met de oefeningen 
op de achterkant van de hand-out. Deze hand-out is achter de resultaten toegevoegd als 
bijlage.  
Na de les over het Esperanto hebben wij vervolgens alle leerlingen die beide lessen 
aanwezig waren, een kleine enquête laten invullen over welke taal zij nou eigenlijk het 
leukst en makkelijkst vinden. 
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Discussie/Opmerkingen 
Onze gevonden resultaten zijn afhankelijk geweest van een aantal factoren. Het is van 
belang dat we deze factoren in ons achterhoofd houden wanneer we een conclusie gaan 
trekken.  
 
Het Spaans duurde langer om uit te leggen dan het Esperanto. Dit komt door de hogere 
moeilijkheidsgraad van het Spaans (bijvoorbeeld mannelijk/vrouwelijk, verschillende 
soorten werkwoorden). Basisschoolleerlingen hebben nog geen kennis gemaakt met 
bijvoorbeeld geslachten, dus hebben wij hier veel aandacht aan moeten besteden. Het 
gevolg van een langere uitleg is dat sommige kinderen afgeleid kunnen raken. 
 
De motivatie. Toen we voor de eerste keer kwamen, waren veel kinderen nog erg 
enthousiast en gemotiveerd om iets nieuws te leren. Bij de tweede keer was een groot 
deel van de kinderen minder gemotiveerd. 

 
Bij de tweede les waren de kinderen bovendien drukker vanwege Sinterklaas, die tijdens 
ons uurtje lesgeven het lokaal binnen zou komen. Er waren geluiden te horen vanuit de 
aula en inderdaad, twee zwarte pieten bezochten het lokaal waardoor alle aandacht 
meteen weg was en daarna moeilijk terug kwam. 

 
De grammaticale kennis van de kinderen. Vooral bij de testresultaten van het Esperanto 
kwamen wij erachter dat veel kinderen het lijdend voorwerp niet goed begrepen hadden. 
Wij vermoeden dat de kinderen in het Nederlands erg weinig in contact zijn gekomen 
met het lijdend voorwerp en dit dus helemaal niet konden toepassen op het Esperanto. 
Ze waren dan ook massaal de ‘n’ vergeten toe te voegen. In het Spaans verandert er niks 
aan het lijdend voorwerp, en daardoor zouden de resultaten scheef zijn. 

 
Samenwerken. Over het algemeen konden de leerlingen erg moeilijk zelfstandig werken. 
Hoewel we ze gevraagd hebben om het alleen te maken, was er wel geroezemoes bij de 
tafelgroepjes. Dit zou kunnen betekenen dat kinderen over het algemeen beter gescoord 
hebben dan wanneer het helemaal zelfstandig gemaakt zou zijn. 

 
Absente kinderen. Bij het Spaans waren er twee kinderen ziek en bij het Esperanto 
waren deze aanwezig. De resultaten van deze kinderen kunnen we dus niet meetellen in 
ons onderzoekje. 

 
Het lesgeven zelf is ook een discussiepunt. We hebben allemaal geen ervaring met 
lesgeven en moesten dit dus een beetje op de gok doen, in de hoop dat de kinderen het 
allemaal snapten en dat ze vragen durfden te stellen. Het kan best zijn dat in de ogen 
van de kinderen één van de twee talen beter werd uitgelegd dan de andere taal en dat ze 
de beter uitgelegde taal dus als makkelijker ervaren. 

 
Kennis met het Spaans. Sommige kinderen gaven aan dat ze al een aantal malen in 
Spanje op vakantie zijn geweest en dat ze dus al een beetje bekend waren met het 
Spaans. Voor deze kinderen is het Esperanto echt iets ‘nieuws’ geweest terwijl ze al 
vertrouwd waren met het Esperanto. 
 
Het lijstje met opmerkingen is behoorlijk lang, maar toch staan we achter onze 
beslissing om groep 8 te nemen en niet bijvoorbeeld een brugklas bij ons op school. In 
groep 8 zitten leerlingen van verschillende niveaus, terwijl bij ons op school toch de 
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intelligentste leerlingen zitten. Als het Esperanto zou worden ingevoerd, zal de hele 
bevolking dit moeten leren en niet alleen de ‘elite’. We hebben dus een gevarieerde 
doelgroep genomen. Toch moeten we ons bedenken dat er kinderen die dyslectisch zijn 
tussen kunnen zitten, of kinderen met een taalachterstand. Wij hebben hier geen 
gegevens over. 
 
Resultaten 
We hebben de gegevens van achttien leerlingen met elkaar vergeleken, dus zowel 
hoeveel fout ze hebben gemaakt bij het Esperanto als bij het Spaans. Hieronder volgt 
een lijstje met de gevonden resultaten. 
 
PPN   Spaans  Esperanto 

  1     11         13 

  2        24          8 

  3     15         13 

  4      10        13 

  5      18          3 

  6      14        10 

  7      17         7 

  8       9       10 

  9      20           9 

 10      17     20 

 11       5        7 

 12       5        8 

 13      23      25 

 14       9         9 

 15      11       13 

 16      27       13 

 17      14         9 

 18      6          5 

 

NB: PPN = proefpersonen 
 

In deze lijst met resultaten is geen eenduidig patroon te herkennen. Sommige leerlingen 
hebben beter gepresteerd bij het Spaans en anderen beter bij het Esperanto. 
 
Conclusie 
Omdat we toch een duidelijke conclusie wilden trekken uit de gevonden resultaten, 
hebben we de mogelijkheid benut om de hulp in te roepen van een wiskunde D-leerling, 
namelijk Merle van der Kroft. Zij heeft met behulp van een wiskundige formule onze 
proefresultaten omgezet in een conclusie. Het volgende stuk is afkomstig van Merle zelf, 
waarin zij uitlegt hoe zij te werk is gegaan en hoe haar conclusie tot stand is gekomen: 
 
 
Hypothese: 
De hypothese van de proef was dat Esperanto makkelijker aan te leren is dan Spaans. 
De gegevens zijn gepaard, want het gaat om een geval waarbij dezelfde proefpersoon 
twee toetsen, namelijk eentje in Esperanto en eentje in Spaans, heeft gemaakt. Er geldt: 
 
α = 0,05  
H0: µ1 = µ2  

H1:  µ1 >  µ2  
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Waarbij µ1 het aantal fouten is dat de proefpersoon maakte bij de toets Spaans en µ2 het 
aantal fouten is dat de proefpersoon maakte bij de toets Esperanto. 
Ik gebruik het programma R om uit te rekenen of het aantal fouten bij de toets Spaans 
significant groter is dan bij de toets Esperanto. Ik veronderstel daarbij dat de 
standaardafwijking van µ1 hetzelfde is als de standaardafwijking van µ2. En ik gebruik 
de gepaarde t-toets. 
Dit geeft een p-waarde van 0.02663, wat kleiner is dan α, dus H0 wordt verworpen. Dat 
betekent dat het aantal fouten wat er is gemaakt bij Spaans significant groter is dan het 
aantal fouten dat is gemaakt bij Esperanto. 
Hieronder staan de gegevens hoe ik ze hebt ingevoerd in R. 
µ1 = 10.83333 
µ2 = 14.16667 
 
Merle’s conclusie is dat het aantal fouten dat gemaakt is bij het Spaans significant 

groter is dan het aantal fouten dat is gemaakt bij het Esperanto. Onze vraagstelling kan 
dus door ons als juist worden bevestigd: het Esperanto is inderdaad makkelijker te leren 
dan het Spaans. 

Op de volgende bladzijden staan de testjes, die we hebben afgenomen, ter illustratie. 
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Hand-out grammatica    

   
  ESPERANTO 
 

� Werkwoorden: 
 
Zijn = esti > Vervoeg alle andere werkwoorden volgens ‘esti’.  

Alle werkwoorden zijn namelijk regelmatig, dus 

ook ‘esti’. 

ik  mi estas   

jij  vi estas 
hij         li estas  
zij  ŝi estas  
het  ĝi estas 
wij  ni estas 
jullie/u  vi estas 
zij  ili estas >  Oftewel: alle vervoegingen eindigen op -as 

 

� Zelfstandig naamwoord: 
 
Enkelvoud:  zelfstandig naamwoord (altijd eindigend op ‘o’) 
Meervoud: zelfstandig naamwoord + ‘j’ 
 

� Lidwoord: 
 
De/het = La               
Een = niks  
 

� Persoonlijk voornaamwoord:  
 

• Tabel A 
ik jij hij zij het wij jullie/u zij 
mi vi li ŝi ĝi ni vi ili 
 

• Tabel B 
mij jou hem haar het ons jullie/u hen 
min vin lin ŝin ĝin nin vin ilin 
 

� Lijdend voorwerp:  
 
Enkelvoud: zelfstandig naamwoord of persoonlijk voornaamwoord + ‘n’ 
Meervoud: zelfstandig naawoord of persoonlijk voornaamwoord + ‘j’ + ‘n’  
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Gegeven woorden bij oefeningen: 

 
Necesi = nodig hebben Frapi = slaan      Vlees = viando      Helpo = hulp
  
Havi = hebben  Inviti = uitnodigen Biciklo = fiets        Patrino = 
moeder 
Perfidi = verraden  Elekti = kiezen Donaco = cadeau   Patro = vader
  
Fari = doen   Danki = bedanken Masklo = man        Domo = huis   
Doni = geven    Libro = boek 
     

Oefeningen       

1. Maak het volgende rijtje van het werkwoord iri (gaan) 
 
ik ga     =… 
jij gaat     =… 
hij gaat    =…   
zij gaat     =… 
het gaat    =… 
wij gaan    =… 
jullie gaan    =… 
u gaat     =… 
zij gaan    =… 
 

2. Vertaal de volgende werkwoordsvormen 
 
a) ik bedank     =… 
b) jullie kiezen   =… 
c) wij doen    =… 
d) u vergeet    =… 
 

3. Vertaal de volgende zinnen/woorden 
  
a) een boek    =…  
b) de huizen     =… 
c) het boek      =… 
d) boeken     =…  
e) de boeken     =…  
f) een huis      =… 
 

4. Vertaal het/de schuingedrukte woord(en)  
 
a) Ik heb vlees.      =… 
b) Hij slaat de mannen.  =… 
c) Jullie hebben hulp nodig.  =…  
d) Zij kiezen een huis.  =…  
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5. Vertaal de volgende zinnen 

 
a) Wij nodigen hem uit.  = … 
b) Zij slaat mij.   = … 
c) De vader bedankt moeder.  = … 
d) Sinterklaas geeft cadeaus.  = … 
e) Jan heeft een fiets.   = … 
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Borduitleg       ESPERANTO 
 

� Voorbeeldwerkwoord: Zijn = esti  

   

ik  mi estas   

jij  vi estas 
hij         li estas  
zij  ŝi estas  
het  ĝi estas 
wij  ni estas 
jullie/u  vi estas 
zij  ili estas 

 
� Persoonlijk voornaamwoord: 

 
ik jij hij zij het wij jullie/u zij 
mi vi li ŝi ĝi ni vi ili 
 
mij jou hem haar het ons jullie/u hen 
min vin lin ŝin ĝin nin vin ilin 
 
Voorbeeld met persoonlijk voornaamwoord:       
 

• Ze houdt van mij � 
 
Ze = onderwerp 
houdt van = gezegde 
mij = lijdend voorwerp =  Ŝi amas min. 
          OF 

� Voorbeeld met zelfstandig naamwoord:   
   
 

• De vader braadt het vlees � 
 
De vader = onderwerp 
braadt = persoonsvorm 
het vlees = lijdend voorwerp = La patro rostas la viandon. 
 

• Piet heeft hulpjes � 
  = Piet havas helpojn. 
 
voorbeeld: Het huis = la domo 
          Een huis = domo 
          De huizen = la domoj 
 
 
 
 

*Lijdend voorwerp enkel-     
  voud = persoonlijk  
  voornaamwoord + ‘n’ 

*Lijdend voorwerp   
  enkelvoud = zelfstandig     
  naamwoord + ‘n’ 
   
  OF 
 
*Lijdend voorwerp 
meervoud = zelfstandig 
naamwoord + ‘j’ + ‘n’ 
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Necesi = nodig hebben Frapi = slaan      Vlees = viando      Helpo = hulp
  
Havi = hebben  Inviti = uitnodigen Biciklo = fiets        Patrino = 
moeder 
Perfidi = verraden  Elekti = kiezen Donaco = cadeau   Patro = vader
  
Fari = doen   Danki = bedanken Masklo = man        Domo = huis   
Doni = geven      Libro = boek 
Hand-out grammatica      SPAANS 
 

� Werkwoorden: 
 
Hablar(praten)    comer(eten)   vivir(leven) 

yo    hablo   como    vivo 
tú    hablas   comes    vives 
el   habla   come    vive 
ella   habla   come    vive 
usted   habla   come    vive 
nosotros/nosotras hablamos  comemos   vivimos 
vosotros/vosotras hablais   comeis    vivis 
ellos/ellas  hablan   comen    viven 
 
ser(zijn) langdurig    estar(zijn) tijdelijk 

yo   soy   estoy 
tú    eres   estás 
el   es   está 
ella   es   está 
usted   es   está 
nosotros/nosotras somos   estamos 
vosotros/vosotras sois   estáis 
ellos/ellas  son   están 
 
*voorbeeld: Soy grande.    (want ‘ser’ gebruik je voor een eigenschapbeschrijving) 
          Estoy aquí.      (want ‘estar’ gebruik je voor een toestand van iemand/iets) 
 

� Persoonlijk voornaamwoord: 
 

• Tabel A 
ik jij hij zij u wij jullie zij 
yo tú el ella usted nosotros/ 

nosotras 
vosotros/ 
vosotras 

ellos/ 
ellas 

 
• Tabel B 

mij jou hem haar u ons jullie hen 
me te lo la le nos os los/las 
 
Persoonlijk voornaamwoorden alleen gebruiken bij nadruk. 
*voorbeeld: Yo estudiar Espana y ella trabaja en un banco. 
              = Ik studeer Spaans en zij werkt bij een bank. 
Hier wordt dus  onderscheid gemaakt tussen wat ík doe, verschillend van wat zíj doet. 
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� Lidwoord: 

 

 

 
  
 

 

� Z

elfstandig naamwoord: 

 
Er wordt een verschil gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige 
naamwoorden: 
 

 

 
 
 
 
 

Uitzondering: 
 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend:  het meervoud eindigt op -s    ����  mannelijk/vrouwelijk 

   het meervoud eindigt op -es ���� eindigend op medeklinker 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Een’   enkelvoud = Un (mannelijk) ; Una (vrouwelijk) 
‘De/Het’  enkelvoud = El (mannelijk) ; La (vrouwelijk)  
‘De’  meervoud  = Los (mannelijk) ; Las (vrouwelijk) 
‘Enkele’ meervoud = Unos (mannelijk) ; Unas (vrouwelijk) 

Mannelijk enkelvoud  eindigend op -o libro (boek) 
Mannelijk meervoud  voeg toe -s  libros 
Vrouwelijk enkelvoud  eindigend op -a casa (huis) 
Vrouwelijk  meervoud  voeg toe -s  casas 
 

Zelfstandig naamwoord eindigend op een medeklinker: 
 
  enkelvoud eindigend op medeklinker 
  meervoud eindigend op medeklinker + es 
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Borduitleg       SPAANS 
 
Werkwoorden van hand-out overnemen. 
 

� Persoonlijk voornaamwoord: 
 
ik jij hij zij u wij jullie zij 
yo tú el ella usted nosotros/ 

nosotras 
vosotros/ 
vosotras 

ellos/ 
ellas 

 
mij jou hem haar u ons jullie hen 
me te lo la le nos os los/las 
 
Voorbeeld met persoonlijk voornaamwoord:       
 

• Ze houdt van mij � 
 
Ze = onderwerp 
houdt van = gezegde 
mij = lijdend voorwerp  = Ella me quere 
 
Voorbeeld met zelfstandig naamwoord: 
 

• De vader betaalt de rekening� 
 
De vader = onderwerp 
betaalt= persoonsvorm 
de rekening = lijdend voorwerp   = El padre paga la cuenta 
 
voorbeeld: Het huis = la casa,  
voorbeeld: Een huis = casa 
       De huizen = la casas 
 
Necesitar= nodig hebben  Asistencia = hulp  Grande = groot 
Tener = hebben   Bicicleta = fiets  Aquí = hier 
Revelar= verraden   Regalo = cadeau 
Elegir = kiezen   Madre = moeder 
Hacer = doen    Padre = vader 
Rechazar = bedanken   Carne = vlees 
Golpear = slaan   Hombre = man 
Pedir = uitnodigen 
Dar = geven 
Olvidar = vergeten    
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Oefeningen      SPAANS 
 

1. Maak het volgende rijtje van het werkwoord salir (reizen) 

 
ik reis    =… 
jij reist    =… 
hij reist   =…   
zij reist   =… 
u reist    =… 
wij reizen   =… 
jullie reizen   =… 
zij reizen   =… 
 

2. Vertaal de volgende werkwoordsvormen 
 
a) ik bedank     =… 
b) jullie kiezen   =… 
c) wij doen    =… 
d) u vergeet    =… 
 

3. Vertaal de volgende zinnen/woorden 
 de vertaling van ‘boek’ is ‘libro’, de vertaling van ‘huis’ is ‘domo’ 

 
a) een boek    =…  
b) de huizen     =… 
c) het boek      =… 
d) boeken     =…  
e) de boeken     =…  
f) een huis      =… 
 

4. Vertaal het/de schuingedrukte woord(en)  
 
a) Ik heb vlees         =… 
b) Hij slaat de mannen  =… 
c) Jullie hebben hulp nodig  =…  
d) Zij kiezen een huis   =…  
 

5. Vertaal de volgende zinnen 

 
a) Wij nodigen hem uit.  = … 
b) Zij slaat mij.   = … 
c) De vader bedankt moeder.  = … 
d) Ik ben groot   = … 
e) Sinterklaas geeft cadeaus.  = … 
f) Jan heeft een fiets.   = … 
g) Ik ben hier.    = … 
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De enquête 
 
Om ons onderzoek te bevorderen, besloten we een enquête te ontwerpen. Eerst wilden 
we de enquête op straat afnemen, later bedachten we ons dat dit makkelijker kon: op 18 
december 2009 hebben we de enquête op internet gezet. De link was als volgt: 
http://www.surveymonkey.com/s/JBH3P58. Met behulp van zo veel mogelijk resultaten 
streefden we naar een representatief beeld van hoe men over het Esperanto denkt. We 
vertaalden onze enquête tevens naar het Engels, zodat mensen van andere nationaliteiten 
de vragen ook konden beantwoorden. Uiteindelijk hebben 59 mensen de Nederlandse 
enquête ingevuld en 15 mensen de Engelse. Zo zagen onze enquêtes, genaamd 
‘Esperanto als wereldtaal?’ en ‘Esperanto: an international language?’eruit: 
 

De Nederlandse enquête 
 

Esperanto als wereldtaal? 
1. Default Section 

 
 1. Weet je wat het Esperanto is? 

Ja, ik heb me er ook in verdiept 

Ja 

Ik heb er wel eens van gehoord, meer niet 

Esperanto...?! 
 
2. Zou je het Esperanto willen leren? 

N.B.: Het Esperanto is een internationale gemeenschappelijke tweede taal. Hierdoor 

zouden veel communicatieproblemen opgelost kunnen worden. We zouden dan 

bijvoorbeeld gewoon Nederlands met elkaar blijven praten, maar het Esperanto erbij 

leren, en dat spreken met mensen uit het buitenland. We hoeven dan eigenlijk geen 

Engels, Frans en Duits meer te leren. Bovendien is de grammatica van het Esperanto 

heel makkelijk te leren, en heeft geen uitzonderingen. In twee maanden zou je het 

vloeiend kunnen spreken. 

Ja 

Nee, want...  
 
3. Heb jij er problemen mee dat het Engels een nationalistische taal is?  

N.B.: Met een nationalistische taal bedoelen we dat het de taal van Engeland is en niet 

bij iedereen hoort. 

 Ja 

Nee 
 
 

 

4. Zou je willen dat het Esperanto in plaats van de andere vreemde talen 

onderwezen wordt? 
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Ja 

Nee 
 
5. Denk je dat andere (kleine) talen op den duur zullen verdwijnen door de komst 

van het Esperanto? 

 Ja 

Nee 
 
6. Denk je dat een gemeenschappelijke, neutrale taal een eenheidsgevoel zal 

brengen in de wereld? 
N.B.: Met neutraal bedoelen we een taal die niet aan een bepaalde cultuur/land 

gebonden is. 

 Ja 

Nee 
 
7. Denk je dat het Esperanto de potentie heeft om een wereldtaal te worden? 

Ja 

Nee 
 
8. Zou je meer communiceren met mensen in het buitenland als iedereen het 

Esperanto zou beheersen? 

Ja 

Nee 
 
9. Hoe oud ben je? 

15 of jonger 

16-20 

21-25 

25 of ouder 
 
10. Uit welk land kom je? 

   
 
 
 
 
 
 

De Engelse enquête 
 

Esperanto: an international language? 
1. Default Section 
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1. Do you know what Esperanto is? 

Yes, I did some research on it 

Yes 

I've heard of it, that's all 

Esperanto...?! 
 
2. Would you like to learn Esperanto? 

Note: Esperanto is an international second language. If everyone would learn 

Esperanto, we would have no more communication problems. Esperanto won't replace 

your first language, it would only make international contact easier. For example: I 

would still speak Dutch in the Netherlands, but Esperanto to foreigners. Esperanto is 

very easy to learn, you can speak it fluently in just 2 months. 

Yes 

No, because...  
 
3. Do you have a problem with the fact that English is a national language?  

Note: With ‘national’ we mean that English belongs to England. 

Yes 

No 
 
4. Would you like to replace all the foreign languages you have to learn in school 

with Esperanto? 

Yes 

No 
 
5. Do you think that other (not so common used) languages will disappear because 

of Esperanto? 

Yes 

No 
 
 

 

 

 

6. Do you think that a neutral language we all have in common can make us bond 

together even more? So less international arguments etc. 
Note: With 'neutral' we mean a language that is not part of a culture/country. 

Yes 

No 
 
7. Do you think Esperanto could become an international second language?  
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Yes 

No 
 
8. Would you communicate more with foreigners if we would all speak the same 

language fluently? 

Yes 

No 
 
9. How old are you? 

15 or younger 

16-20 

21-25 

26 or older 
 

10. In which country do you live? 

   
 
De resultaten 
Vrijdag 19 februari hebben we de enquêtes van het internet afgehaald en hebben we de 
resultaten uitgewerkt in grafiekjes. De bijschriften maken duidelijk over welke vraag het 
gaat. Sommige grafieken zijn staafgrafieken, andere zijn cirkeldiagrammen (ook wel 
‘taartgrafieken’ genoemd. Als het een staafgrafiek is, staat op de y-as de meeteenheid 
aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De resultaten van de Nederlandse enquête 
 



54 
 

Weet je wat het Esperanto is?

6,8%
35,6%

23,7%

33,9%

Zeker

Ja

Vaag

Nee

Waarom willen de 25 mensen geen Esperanto leren?

20%

28%

Alleen als de massa het leert

Geen nut, noodzaak, behoefte of vertrouwen

Vraag1: 

Weet je wat het Esperanto is?
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Vraag 2: 

 
 
 
 
 
 
 

25 van de 59 mensen wisten 
al wel (precies) wat het 
Esperanto is. De overigen 
hebben er geen of 
nauwelijks een idee van. 

Hierin staan de 
reactiepercentages van 
bovenstaande grafiek 
uitgewerkt. 
 

Hieruit blijkt dat 34 
van de 59 mensen 
bereid zou zijn om 
het Esperanto onder 
de knie te krijgen. 
Dit is meer dan de 
helft, namelijk bijna 
58%. 
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Vraag 3: 

Heb je er problemen mee dat het Engels een 

nationalistische taal is?
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Vraag 4: 

Zou je willen dat het Esperanto in plaats van andere 

talen onderwezen wordt?
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Vraag 5: 

Over het algemeen 
hebben mensen er 
geen problemen mee 
dat het Engels een 
nationalistische taal 
is. Slechts 6,7% 
vindt dit een 
probleem. 

24 van de 59 
mensen, oftewel 
ruim 40%, zou 
willen dat het 
Esperanto de andere 
vreemden talen 
vervangt. 
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Denk je dat andere (kleine) talen op den duur zullen 

verdwijnen door de komst van het Esperanto?
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Vraag 6: 

Denk je dat een gemeenschappelijke, neutrale taal 

een eenheidsgevoel in de wereld zal scheppen?
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Vraag 7: 

Denk je dat het Esperanto de potentie heeft om een 

wereldtaal te worden?
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Vraag 8: 

27 van de 59 
mensen, dat is bijna 
de helft, denken dat 
door de komst van 
het Esperanto, de 
andere kleine talen 
zullen verdwijnen. 

Het spant erom: 
Volgens 47,5% van 
de 59 mensen zal het 
Esperanto, d.m.v. 
haar neutraliteit, een 
eenheidsgevoel op 
aarde brengen. 

Men is niet erg 
optimistisch over de 
potentie van het 
Esperanto om een 
internationale taal te 
worden. Slechts 16 
van de 59 mensen 
ziet deze potentie in. 
Bijna 73% 
daarentegen, denkt 
van niet. 

Bijna 56% van de 59 
mensen zou meer met 
buitenlanders 
communiceren als 
iedereen het Esperanto 
zou spreken. 
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Hoe oud ben je?

5,1%

74,6%

1,7%

18,6%

15-

16-20

21-25

26+

Zou je meer met mensen communiceren in het 

buitenland als iedereen het Esperanto zou beheersen?
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Vraag 9: 

Hoe oud ben je?
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Vraag 10:  Uit welk land kom je? 
 Iedereen die de Nederlandse enquête heeft ingevuld, komt uit Nederland. 
 
Conclusies uit de resultaten van de Nederlandse enquête 

44 van de 59 mensen 
zijn tussen de 16 en 20 
jaar oud, slechts drie 
van de 59 zijn jonger 
dan 16 en de rest is 
ouder dan 20. 

Hierin staan de 
reactiepercentages van 
bovenstaande grafiek 
uitgewerkt. 
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Do you know what Esperanto is?

0,0%

53,3%

26,7%

20,0%

Certainly

Yes

Not really

No

 
Ongeveer 42% van het aantal mensen dat de Nederlandse enquête heeft ingevuld, dus 
25 van de 59 mensen, wist wat het Esperanto is. 16% van hen had zich ook al eens in dit 
onderwerp verdiept. Driekwart van het aantal invullers was tussen de 16 en 20 jaar oud. 
Het waren dus voornamelijk Nederlandse scholieren die hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek. Bijna de helft van iedereen zou het een goed plan vinden als het Esperanto 
alle vreemde talen die onderwezen worden vervangt. 34 van de 59 mensen zouden het 
Esperanto wel willen leren. De mensen die dit niet willen, dragen hiervoor verschillende 
motieven aan. Die redenen lopen uiteen van ‘Ik ben lui.’ en‘Ik vind Nederlands al een 
mooie taal. Ik vind het best zo.’ tot ‘Kom op, leer Engels!’ of ‘Je bent een eenling. De 
interesse is er niet bij iedereen.’ Er zijn maar heel weinig mensen die het een probleem 
vinden dat het Engels een nationalistische taal is. Verder lopen de meningen zeer uiteen 
wat betreft vraag vier, vijf, zes en acht. Mensen weten niet goed of kleine vreemde talen 
zullen verdwijnen door de komst van het Esperanto. Dit komt wellicht doordat ze nog 
nooit hebben nagedacht over het mogelijke succes van de taal. Over de vraag of de taal 
een eenheidsgevoel zal brengen in de wereld door haar neutraliteit, wordt ook 
verschillend gedacht. Toch denkt de meerderheid van niet. Voor ons onderzoek is vraag 
zeven het belangrijkst: heeft het Esperanto de potentie om een wereldtaal te worden? 
Opvallend is dat ruim 70% hier niet in gelooft, terwijl bijna 60% de taal wel zou willen 
leren en bijna 50% gelooft in het ontstaan van een eenheidsgevoel op aarde als iedereen 
het zou beheersen.  
 
De resultaten van de Engelse enquête 
 
Vraag 1:  

Do you know what Esperanto is?
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Vraag 2: 

Er is niemand van de 15 
mensen die werkelijk 
onderzoek gedaan heeft 
naar het Esperanto. Wel 
kunnen we stellen dat 
meer dan de helft 
gehoord heeft van de 
taal. Slechts drie mensen 
hebben geen idee wat 
het is. 

Hierin staan de 
reactiepercentages van 
bovenstaande grafiek 
uitgewerkt. 
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Would you like to learn Esperanto?
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De vier mensen dragen hier verschillende redenen voor aan: één van hen geeft de 
voorkeur aan het Engels. Een ander vindt de taal kunstmatig. De taal trekt hem of haar 
dus niet aan, vanwege het feit dat er geen cultuur, historie en literatuur aan verbonden is. 
Nog één vindt het Esperanto een mislukt experiment. De laatste wil het alleen leren als 
de massa het leert. 
 
Vraag 3: 

Do you have a problem with the fact that English is a 

national language?
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Vraag 4:  

Er zijn elf mensen die 
geïnteresseerd zijn in het leren 
van de taal. Vier mensen, dus 
ruim een kwart van hen, zou 
dit niet willen.  
 

Bijna niemand vindt het 
erg dat het Engels een 
nationalistische taal is. 
Slechts één iemand heeft 
hier geen vrede mee.  
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Would you like to replace all the foreign languages you 

have to learn in school with Esperanto?
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Vraag 5: 

Do you think that other (not so common used) languages 

will disappear because of Esperanto?
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Vraag 6: 

Do you think that a neutral language we all have in 

common can make us bond together even more?
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Vraag 7: 

Vier van de vijftien 
mensen zouden willen 
dat het Esperanto 
buitenlandse talen zou 
vervangen in het 
onderwijs. Elf mensen 
zien dit niet zitten. 

Elf mensen denken dat 
kleinere talen zullen 
verdwijnen door de 
komst van het 
Esperanto. Vier 
mensen vermoeden of 
denken dat dit niet zo 
is. 

2/3e van de mensen die 
deze enquête heeft 
ingevuld, is van mening 
dat een neutrale taal 
zorgt voor een 
eenheidsgevoel in de 
wereld. De overige 33% 
gelooft hier niet in. 
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Would you communicate more with foreigners if we 

would all speak the same language fluently?
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How old are you?
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Do you think Esperanto could become an international 
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Vraag 8:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 9: 

How old are you?

0

12

3

0
0

5

10

15

15- 16-20 21-25 26+

Antwoorden

R
e
a
c
ti

e
a
a
n

ta
l

 
 
 
 
 
 
 

60% van de vijftien 
personen denkt dat het 
Esperanto de potentie 
heeft om een 
internationale tweede 
taal te worden.  

Vrijwel iedereen zou 
meer met buitenlanders 
communiceren als we 
allemaal dezelfde 
tweede taal zouden 
beheersen. Slechts één 
iemand zou dit niet 
doen. 

Twaalf van de 15 
mensen is tussen de 
16 en 20 jaar oud. 
De overige drie zijn 
tussen de 21 en 25 
jaar oud. Niemand 
van hen was dus 
(jonger dan) 15 of 
(ouder dan) 26.  
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Welke enquête heb je ingevuld?

20,3%

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vraag 10: 
 
In which country do you live? 
Drie van de vijftien mensen komen uit de Verenigde Staten. Twee van de vijftien wonen 
in Duitsland. Twee anderen wonen in Australië. Verder is er iemand uit Engeland, 
iemand uit Polen, iemand uit Indonesië, iemand uit Noorwegen, iemand uit Rusland, 
iemand uit Maleisië en iemand uit Roemenië. Ten slotte heeft een Nederlander de 
Engelse enquête ingevuld. 
  
Conclusies uit de resultaten van de Engelse enquête  
Acht mensen wisten voordat ze de ‘note’ onder vraag twee lazen, al wat het Esperanto 
inhield. Ze hadden er alleen nooit een onderzoek aan gewaagd. De overige zeven 
personen wisten niet of nauwelijks wat de taal was. De mensen die de Engelse enquête 
hebben ingevuld waren grotendeels van verschillende nationaliteiten en tussen de 16 en 
25 jaar oud. Vrijwel niemand vond het erg dat het Engels tegenwoordig als 
nationalistische taal fungeert. Er zijn een aantal dingen opvallend aan de gegeven 
antwoorden. Hoewel maar liefst elf mensen het Esperanto zouden willen leren, zouden 
maar vier mensen willen dat het Esperanto andere (kleine) talen zou vervangen in het 
onderwijs. Misschien willen de elf mensen het leren omdat het een eenheidsgevoel in de 
wereld zal scheppen, zo luidt het vermoeden van tien mensen. Het overige deel, een 
derde van de mensen, kan zich niet voorstellen dat het Esperanto mogelijk voor een 
gevoel van eenheid zal zorgen op aarde. De mogelijkheid bestaat dat ze niet geloven in 
het politiek-neutrale van de taal. Het kan ook zijn dat ze überhaupt niet geloven dat een 
politiek-neutrale taal voor vrede kan zorgen. Verder zou de overgrote meerderheid meer 
met buitenlanders communiceren bij de invoering van het Esperanto. De belangrijkste 
vraag in ons onderzoek, is in onze ogen, deze keer redelijk positief beantwoord: 60% 
van de mensen die de Engelse enquête hebben ingevuld, ziet een potentie voor het 
Esperanto om te fungeren als internationale tweede taal. 
 
Het resultaat van de gehele enquête 
Tot slot hebben we, om dit deel van het onderzoek af te ronden, de resultaten van de 
gehele enquête uitgewerkt in cirkeldiagrammen. Met ‘de gehele enquête’ bedoelen we 
de Nederlandse en de Engelse enquête samen. In totaal zijn er 59 vermeerderd met 15 is 
74 mensen die de (al dan niet vertaalde) enquête hebben ingevuld.  
 
Allereerst laten we procentueel zien welke enquête men ingevuld heeft (een algemene 
vraag) en van welke leeftijd men was, vraag 9: 
  

Hier staan de 
reactiepercentages van 
bovenstaande grafiek 
uitgewerkt. 
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Hoe oud ben je?

4,1%

75,6%

5,4%

14,9%

15-

16-20

21-25

26+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten tweede het resultaat van onze onderzoeksvraag, vraag 7: 

Denk je dat het Esperanto de potentie heeft om een 

wereldtaal te worden?

33,8%

66,2%

Ja

Nee

 
 
Dan het resultaat van vraag 3, die gaat over het nationalistische aspect van de taal 
Engels: 

Heb je er problemen mee dat het Engels een 

nationalistische taal is?

6,8%

93,2%

Ja

Nee

 
Nu de resultaten van de vragen over de voorkennis van en de interesse in het Esperanto, 
vraag 1 en 2: 

Bijna 34% van de mensen 
die onze enquête heeft 
ingevuld, denkt dat er een 
mogelijkheid is dat het 
Esperanto een internationale 
taal wordt. Ongeveer 66% 
heeft hier blijkbaar geen 
vertrouwen in. 

Ruim 93% van de 
mensen vindt het niet 
erg dat het Engels een 
nationalistische taal is, 
wat betekent dat het 
Engels bij Engeland 
hoort. Bijna 7% vindt dit 
wel zorgelijk. 
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Zou je het Esperanto willen leren?

60,8%

39,2%
Ja

Nee

Zou je willen dat het Esperanto in plaats van andere 

talen onderwezen wordt?

37,8%

62,2%

Ja

Nee

Denk je dat andere (kleine) talen op den duur zullen 

verdwijnen door de komst van het Esperanto?

41,9%

58,1%

Ja

Nee

Weet je wat het Esperanto is?

5,4%

39,2%

24,3%

31,1%
Zeker

Ja

Vaag

Nee

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vervolgens de resultaten van de vragen over de toekomst. Vraag 4, 5, 6 en 8 gaan over 
de mogelijke veranderingen in de samenleving en van het menselijk gedrag als het 
Esperanto ingevoerd zou worden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het percentage mensen 
dat niet of nauwelijks 
gehoord had van het 
Esperanto (ruim 55%), 
ligt hoger dan het 
percentage mensen dat 
wel al (precies) wist wat 
het Esperanto was (ruim 
44%).  

De meerderheid, 
namelijk 60,8% 
van de mensen, 
zou het Esperanto 
willen leren. Bijna 
40% wil dit niet.  

Een minderheid van ongeveer 38% 
zou willen dat het Esperanto in plaats 
van andere talen onderwezen wordt. 
Ruim 62% is tegen de verdwijning 
van andere talen in het onderwijs. 

Ongeveer 58% van de mensen 
denkt niet dat kleine talen zullen 
verdwijnen bij een intreding van 
het Esperanto. 42% vemoedt dat 
dit op den duur wel zal gebeuren. 
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Denk je dat een gemeenschappelijke, neutrale taal een 

eenheidsgevoel in de wereld zal scheppen?

51,4%48,6%

Ja

Nee

Zou je meer met mensen in het buitenland 

communiceren als iedereen het Esperanto zou 

beheersen?

63,5%

36,5%
Ja

Nee

 
 
  
 
 
 
 

Conclusies uit de gehele enquête 
Driekwart van de mensen die onze enquête ingevuld heeft, was tussen de 16 en 20 jaar 
oud. We kunnen stellen dat het grotendeels studenten en scholieren waren. Twintig 
procent vulde de Engelse enquête in, tachtig procent de Nederlandse. De meeste mensen 
zouden niet willen dat het Esperanto andere talen zou vervangen in het onderwijs, maar 
volgens de meeste van hen zal dat ook niet gebeuren. Toch zou ruim zestig procent het 
Esperanto willen leren. Bijna niemand heeft problemen met het nationalistische aspect 
van het Engels. Als mensen dit wel erg zouden vinden, hadden ze misschien liever een 
taal als het Esperanto, aangezien deze taal niet nationalistisch is. Als het Esperanto 
ingevoerd zou worden als internationale tweede taal, zou dit volgens 51% een 
eenheidsgevoel in de wereld brengen en volgens bijna 64% zorgen voor meer 
communicatie met buitenlanders in het Esperanto. Tweederde van de mensen denkt dat 
het Esperanto niet de potentie heeft om een wereldtaal te worden, toch denkt het andere 
derde-deel van wel. We hebben in elk geval 74 mensen over het Esperanto 
geïnformeerd, waarvan er 41 nog nooit of slechts een enkele keer van de taal gehoord 
hadden.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Het is om het even: de ene helft 
gelooft dat een neutrale taal zal 
zorgen voor een eenheidsgevoel in de 
wereld, de andere helft ziet hier niets 
in. 

Bijna 64% zou meer met 
buitenlanders communiceren als 
men het Esperanto goed zou 
spreken en verstaan. Ruim 36% zou 
niet méér gaan communiceren. 
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Interview met Douwe Beerda 
 
Om nog meer over het Esperanto te weten te kunnen komen, hebben we de voorzitter 
van de Nederlandse Esperanto Jongeren geïnterviewd. We hebben hem gebeld en hij 
heeft ons ongeveer een half uur te woord gestaan. Het interview staat hieronder 
uitgewerkt. 
 
Waar zouden wij het Esperanto leren? Wat zijn nu eigenlijk de voordelen ervan? 

Doordat je het Esperanto leert, krijg je een heel groot internationaal netwerk erbij. Je 
hebt bijvoorbeeld het Past Perservo. Dit is een reisorganisatie voor Esperantisten, waar 
je gedurende je reis bij andere Esperantisten kunt logeren. Het is zeer gezellig en 
bovendien goedkoop. 
 
Maar waarom zouden wij deze taal kiezen, en niet bijvoorbeeld het Engels? 

Deze taal is echt ontwikkeld als internationale taal, om op internationaal niveau te 
kunnen communiceren. Dit kun je zien op twee manieren. Ten eerste is de taal erg 
gemakkelijk. De eenvoudige grammatica maakt het Esperanto makkelijker dan welke 
taal ook. Ten tweede kunnen we stellen dat de taal politiek neutraal is. Nederland 
bijvoorbeeld, is een klein land en wij zijn geneigd om andere ‘grote’ talen te leren. Aan 
een taal zit voor mensen vaak een gevoel verbonden. Dit gevoel is niet echt ‘cultuur’, 
maar eerder een nationaal gevoel. Grote landen als Frankrijk willen daarom geen andere 
taal dan het Frans leren. Het Engels werkt niet, want grote landen met veel inwoners 
willen geen andere internationale taal leren. Het Esperanto heeft geen nationaliteit en 
staat daardoor een stap boven andere internationale talen. De twee grootste voordelen 
zijn dus de simpelheid van de grammatica en de woorden en de politieke neutraliteit. 
 
Zijn er ook nadelen verbonden aan het Esperanto? 

Ik ervaar zelf niet heel veel nadelen, maar er is wel een nadeel dat ook als een voordeel 
beschouwd kan worden. Het probleem is namelijk dat het Esperanto door geen enkele 
nationale overheid gesteund wordt. Hierdoor wordt het eigenlijk alleen gedragen door 
individuele leden uit allemaal verschillende landen die de taal hebben geleerd. De 
overheid zorgt er namelijk voor dat de nationale taal van een land geld beschikbaar 
krijgt. En ook vinden overheden het belangrijk dat er leerboeken zijn en dat het 
onderwezen wordt op school. Dit heeft het Esperanto niet. Het is daarom eigenlijk heel 
bijzonder dat het Esperanto nog bestaat, aangezien het dus gesteund wordt door 
allemaal individuen. Wij zorgen ervoor dat het mogelijk is om de taal te leren. We zijn 
stuk voor stuk erg enthousiast en dat is blijkbaar aanstekelijk. 
 
Moet het Esperanto dan ook verplicht worden, aangezien alleen de Esperantisten het 

verspreiden? Vind u dat een staat op een gegeven moment moet zeggen: ‘‘nu moet 

iedereen het leren’’? 

Zelf zouden we dat heel fijn vinden. Maar het eigenlijke doel is dat iedereen zijn eigen 
regionale en nationale taal behoudt, maar dat men het Esperanto erbij leert. Je zou als 
Fries dan gewoon het Fries als regionale taal blijven spreken, het Nederlands, als 
nationale taal en het Esperanto als internationale taal. Het zal dus voor iedereen een 
derde taal zijn. Wij leren nu op school allemaal talen als Frans, Duits, Engels en 
eventueel Fries, maar die worden vaak nog verwaarloosd. Maar we kunnen dan nog 
steeds met een groot deel van de wereld niet praten. Als we het Esperanto leren, hoeven 
we het Frans, Duits en Engels niet meer te leren. Hierdoor houden we ook veel meer tijd 
over op school en die overgebleven tijd kan bijvoorbeeld weer besteed worden aan 
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natuurkunde, biologie, enzovoort. De tijdwinst neemt toe, maar ook je communicatie 
met het buitenland. Met één taal kun je ineens met heel de wereld communiceren. Het 
moeilijke hiervan is wel dat ontzettend veel landen in één keer het Esperanto zouden 
moeten verplichten. Wij als Esperantojongerenbeweging zijn er in ieder geval groot 
voorstander van. 
 
Heel veel mensen weten niets van het Esperanto af. Wij eerst ook niet. Hoe zorgen jullie 

ervoor dat het Esperanto bekender wordt? 

We hebben dit zelf ook gemerkt. We hebben dit jaar meer geprobeerd de pers op te 
zoeken. We hebben bijvoorbeeld een keer een filmpje voor het NOS-journaal gemaakt. 
Ook hebben we in meerdere kranten gestaan, maar het blijft moeilijk. We hebben 
natuurlijk op de site informatie en persberichten staan die jongeren kunnen terugkijken. 
Het Engels is bijvoorbeeld gebonden aan een bepaald gebied. Mensen weten dat in dit 
gebied Engels wordt gesproken, maar het Esperanto heeft dat niet. Ook hebben we nu 
een festival in Denemarken georganiseerd. Met dit soort acties proberen we dan de pers 
als het ware te ´lokken´. 
 
Wat is de reden dat het Esperanto als derde taal moet worden gesproken? Is dit alleen 

om culturele dilemma’s te voorkomen, of zijn er ook andere redenen? 

Het Esperanto wil dat verschillende individuen over heel de wereld kunnen 
communiceren met elkaar. Hierbij willen ze niet andere talen verdringen. Iedereen moet 
gewoon zijn regionale en nationale taal blijven leren.  Als de overheid de bevolking gaat 
dwingen om het Esperanto te leren en regionale en nationale talen te laten vallen, dan 
krijg je opnieuw schandalige dingen, zoals het verleden ook aantoont. Bijvoorbeeld 
Amerikanen, die tegen Indianen zeiden dat ze niet meer hun eigen taal mochten spreken.  
 
Zoals als bij kolonisatie? 

Ja, er is dan sprake van cultuurvernietiging. Het Esperanto wil juist tolerant zijn 
tegenover talen en culturen. Daarnaast beschermen ze hierdoor dus regionale en 
nationale talen. 
 

Hoeveel mensen spreken nu ongeveer Esperanto, en in welke landen? 

Uit de laatste statistieken kwam dat er nu ongeveer 2 miljoen sprekers zijn, in meer dan 
150 landen. 
 

En in welk land wordt er het meest Esperanto gesproken? 

Dat is niet bekend, maar je ziet wel dat in Europa het Esperanto het sterkst wordt 
vertegenwoordigd. Ook Zuid-Amerika kent een groot aantal sprekers. 
 
Wat is het grootste doel van het Esperanto? 

Het belangrijkste dat het internationale taalprobleem wordt opgelost en dat mensen zich 
op de hele wereld verstaanbaar kunnen maken, zodat ze overal kunnen communiceren. 
 
We hebben gelezen dat met het leren van het Esperanto, het makkelijker is om daarna 

nog meer talen te leren. Wat is uw visie? 

Dit klopt inderdaad. Doordat het zo regelmatig is, is het heel makkelijk. Op de 
basisschool kan het heel goed onderwezen worden. Doordat het zo makkelijk is, 
bouwen mensen een soort zelfvertrouwen op. Ook stamt het, zoals veel Europese talen, 
van het Latijn af. Dus als je het Esperanto kent, is het makkelijker om andere talen te 
leren. Je (her)kent bijvoorbeeld veel woorden. 
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Hoe kan dit in de praktijk worden gebracht? Zou men voorafgaand aan andere talen, 

eerst het Esperanto moeten leren?  

Het zou in ieder geval een stuk efficiënter zijn om het zo te doen. Bovendien ken ik 
iemand, die communiceert met een man uit Tsjechië in het Esperanto. Dit is dus een 
mogelijkheid die het Esperanto biedt. Veel mensen willen waarschijnlijk hun nationale 
taal ook leren. 
 

Op welke taal lijkt het Esperanto het meest? 

Qua woordenschat is het Esperanto het meest gebaseerd op het Latijn, maar qua 
woorden heeft het ook veel weg van Europese talen. De samenstelling van zinnen lijkt 
het meest op het Indisch en het Chinees. 
 
We hebben ook meegekregen dat het Esperanto veel op het Duits lijkt. Klopt dat?  

Veel Europese talen zijn gebaseerd op het Latijn, dus daar lijkt het toch allemaal een 
beetje op.  
 

Wat is de ideologie achter het Esperanto?  

Die is er niet echt. De taal is politiek neutraal, dus het is niet toe te schrijven aan een 
bepaalde religie of politieke stroming. Toch wil het een soort brug bouwen tussen 
culturen van verschillende groepen. 
 

Men zegt dat vooral socialisten aanhanger worden van het Esperanto. Klopt dit?  
Veel mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat de taal politiek neutraal is: 
iedereen die het leuk vindt, kan de taal leren. Wat je wel ziet, is dat de taal in Oost-
Europa populair was, maar dat Hitler de taal verbood. Hij begon Esperantisten zelfs te 
vervolgen. Ze hadden namelijk veel internationale contacten. Zo werd snel duidelijk dat 
de mooie praatjes van Hitler niet waar waren. Veel mensen stopten het Esperanto dus in 
een hoekje en hebben moeite met deze politieke neutraliteit. Ook vinden ze dat de 
ideologie te sterk is. Denk je eens in wat het met de economie doet. Iedereen kan in een 
ander land werken, zonder dat er een taalbarrière is.  
 
En de handel wordt gestimuleerd, toch?  

Ja, precies. Er zou ontzettend veel geld bespaard kunnen worden. Er hoeft veel minder 
vertaald te worden. Voor mij blijft het dus zeker politiek neutraal. 
 

Het Esperanto is bedacht om dé internationale taal te worden. Een internationale taal 

is het nu zeker, maar we kunnen nog niet spreken van dé internationale taal. Wat denkt 

u?  

Nu is er eigenlijk geen internationale taal. Het Esperanto heeft wel de potentie daarvoor. 
Het is 150 jaar geleden bedacht door een man. Ik geloof dat er in 1915 een groot 
congres in Frankrijk was georganiseerd. Dat was wel een groot succes. Daar bleek dat 
men elkaar ook goed begreep. Het was weer eens wat anders dan leren uit een boekje. 
Daarna werden er elk jaar weer nieuwe conferenties georganiseerd. In een korte tijd 
heeft het Esperanto zich dus uitgebreid van nul, tot twee miljoen sprekers. En als je 
bedenkt dat er meer dan 260 talen zijn, en het Esperanto nu in de top honderd staat van 
alle talen, zie je dus dat in 150 jaar de taal ontzettend hard is gegroeid. Maar als je dan 
kijkt naar de wereld, dat er nog niet eens is bepaald of we in mijlen of kilometers meten, 
dan wordt het wel moeilijk dat het echt dé internationale taal wordt. Dit komt vaak toch 
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door nationale gevoelens, dus het is echt aan de mens om te bepalen of het dé 
internationale taal wordt. 
 

In het veleden is er wel eens wat veranderd aan de taal qua grammatica. Wordt dat nog 

steeds gedaan? 

Een perfecte taal bestaat natuurlijk niet. Zamenhof heeft aan het begin wel duidelijk 
gemaakt dat hij een bepaalde basis wilde houden. Maar daaromheen is de taal wel 
doorontwikkeld. In Polen heb je ook de Academie. Daar voegen ze woorden toe, 
bijvoorbeeld het woord ‘computer’ bestond toen nog niet. Ook wordt er wel eens wat in 
de grammatica veranderd. Maar doordat de grammatica zo logisch is opgebouwd, is dat 
niet echt nodig. Ik heb zelf bijvoorbeeld vijf jaar geleden het Esperanto geleerd uit een 
boek uit de jaren ’30. Ik kon dit gewoon gebruiken, aangezien de taal bijna niet is 
veranderd in de loop der jaren. Maar het Nederlands kon ik bijna niet meer lezen. Door 
de tijd heen is er dezelfde gelijkheid. 
 
Maar er zijn dus geen verschillende dialecten? 

Nee, zeker niet in de gesproken vorm. Wat je wel hebt, is dat Nederlanders bijvoorbeeld 
een andere uitspraak hebben dan Chinezen. Maar dan nog, kun je elkaar prima verstaan. 
 
Is het realistisch om te zeggen dat het Esperanto een vredestaal is? 

Het idee is dat als mensen elkaar kunnen begrijpen, ze onenigheden kunnen uitpraten in 
plaats van met elkaar op de vuist gaan. Door deze betere communicatie zou er minder 
behoefte zijn aan conflicten. Maar aan de andere kant, landen die elkaar nu ook goed 
kunnen verstaan, praten ook lang niet alles netjes uit. Zamenhof leefde te midden van 
allemaal mensen die een andere taal spraken. Zij konden elkaar niet verstaan, dus je kon 
als politieke macht heel makkelijk mensen tegen elkaar uitspelen. Ik denk niet dat het 
Esperanto voor wereldvrede zou kunnen zorgen, maar het zou misschien wel het aantal 
conflicten kunnen verminderen. Het is in ieder geval een stap in de goede richting. 
 
Wij willen Douwe Beerda hartelijk bedanken voor de tijd die hij heeft vrijgemaakt voor 
dit interview. 
 

Heeft het Esperanto de potentie om een 
wereldtaal te worden? 
 
Dan komen we ten slotte natuurlijk nog terug op het beantwoorden van onze hoofdvraag, 
namelijk: ´Heeft het Esperanto de potentie om een wereldtaal te worden?´. Daar, waar 
onze hypotheses niet overeenkwamen, zijn we toch tot een overeenkomstige conclusie 
gekomen. Wij zijn van mening dat het Esperanto niet de potentie heeft om een 
wereldtaal te worden. 
 
Allereerst zullen we deze uitspraak versterken door middel van onze kennis over het 
Esperanto die we de afgelopen maanden hebben opgedaan.  
Het Esperanto is voor veel mensen een heel nieuwe taal, die weinig wordt gehoord en 
door weinig mensen gesproken wordt. Als het Esperanto dé nieuwe wereldtaal wil 
worden, moet de taal dus snel worden toegepast in het dagelijks leven. Om dit tot stand 
te kunnen brengen, moet het Esperanto eerst meer bekendheid verwerven. Het Engels is 
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nu één van de meest gesproken talen over de hele wereld en wordt ook iedere dag weer 
bekender gemaakt door reclames en TV-series. Mensen leren vaak een taal goed 
doordat ze er veel mee in aanraking komen. Een ander voorbeeld is het Frans. Veel 
kinderen krijgen het al vanaf hun twaalfde onderwezen, maar kunnen het na een aantal 
jaar nog niet zo vloeiend spreken als het Engels. Je komt ook maar zelden reclames of 
series in het Frans tegen. Mensen moeten een taal regelmatig horen om het, vaak 
onbewust, vloeiend te kunnen leren spreken. Aangezien het Esperanto bij veel mensen 
onbekend is, heeft het op dit terrein nog een lange weg te gaan. Wij denken dat dit 
argument, zoals we al eerder hebben vermeld, zeer belangrijk is en daarom een 
remmende werking heeft op de uitbreiding van de taal. 
 
Verder heeft niet iedereen behoefte aan een nieuwe taal. De voertaal is nu grotendeels  
Engels en daar heeft men vaak vrede mee. Misschien leer je het dan wel niet in een paar 
maanden, maar zoals we al eerder hebben gezegd, gaat dat ook deels vanzelf. Als je nu 
Engels leert spreken, kun je je in veel landen en op veel vlakken verstaanbaar maken. In 
de politiek is het Engels veelal de voertaal, maar ook in de handel. Amerika is toch een 
belangrijk land in de wereldeconomie. Het Engels is dus al ver gekomen en is al zeer 
groot geworden in de loop der tijd. Het Esperanto moet van een kleine hoeveelheid 
mensen uitbreiden naar miljoenen sprekers om ook kans te maken op het worden van 
een wereldtaal. Iedereen moet dan in plaats van het Engels ineens het Esperanto gaan 
leren en je kunt je wel voorstellen dat dit in het begin natuurlijk niet vloeiend gaat. Men 
zal de neiging hebben om alsnog Engels te spreken. Het is gewoon niet aantrekkelijk 
om een goed gesproken taal in te ruilen voor een taal die nog zo weinig gesproken 
wordt.  
 
Omdat we onze conclusie niet louter op algemene kennis willen baseren, hebben wij 
voor dit profielwerkstuk ook zelf testjes afgenomen om meer duidelijkheid te krijgen 
over de opinie over onze stelling. Zo hebben wij een enquête gehouden en een les 
gegeven in het Esperanto en het Spaans om een beeld te kunnen vormen van de 
eenvoudigheid van het Esperanto in vergelijking met het Spaans. Hiernaast heeft Merle 
van der Kroft een conclusie getrokken uit deze resultaten. Al deze uitslagen zullen wij 
verwerken in deze conclusie. 
 
Wil het Esperanto succesvol zijn in de toekomst, dan moet het over een aantal 
voordelen beschikken. Één van deze voordelen die een taal kan bieden, is een 
eenvoudige grammatica die overigens snel te leren is. Dit klinkt veel mensen 
aantrekkelijk in de oren. Op deze manier kan niet alleen de hooggeschoolde bovenlaag 
van de samenleving de taal snel beheersen en toepassen, maar ook de wat lager 
geschoolde mensen. Juist over het Esperanto wordt gezegd dat het een zeer eenvoudige 
en niet diepgaande grammatica heeft, waardoor het in een paar maanden te leren is. De 
resultaten die wij hebben gevonden door het lesgeven aan groep acht, bevestigen dit 
oordeel over de grammatica van het Esperanto. De leerlingen schenen namelijk meer 
moeite te hebben met het Spaans en daarin ook meer fouten te maken. Hieruit kunnen 
we concluderen dat het Esperanto makkelijk te leren is en dat biedt zeker perspectief 
voor de toekomst. 
 
Verder hebben we een enquête online gezet, waar veel mensen op hebben gereageerd. 
Wij hebben hier verschillende belangrijke vragen gesteld, zoals ‘Heb je er een probleem 
mee dat het Engels een nationalistische taal is?’, ‘Zou je het Esperanto willen leren?’ en 
zelfs onze hoofdvraag hebben wij aan de deelnemers voorgelegd. Al deze gegevens zijn 
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in een voorgaand hoofdstuk behandeld, maar voor deze conclusie zullen we de 
belangrijkste herhalen en vervolgens de conclusie die we hieruit kunnen trekken.  
Op de vraag ‘Heb je er een probleem mee dat het Engels een nationalistische taal is?’ 
heeft 93 procent aangegeven dat dit geen probleem is. Oftewel: het is géén nadeel dat 
het Engels bij een bepaald volk of land hoort en het feit dat het Esperanto neutraal is, is 
dus niet per definitie een voordeel. Slechts een klein deel van de ondervraagden zou de 
neutraliteit van het Esperanto als een voordeel zien. 
Dan de vraag ‘Zou je het Esperanto willen leren?’, waarop 60,8 procent heeft 
aangegeven dit wel te willen leren. Hoewel de meerderheid wel openstaat voor het 
Esperanto, lopen de meningen van de deelnemers sterk uiteen. Vooral de mensen die 
aangeven dat ze het níét willen leren, geven de voorkeur aan het Engels of vinden het 
Esperanto onnodig. Al met al kunnen we concluderen dat de bereidheid er wel is om het 
Esperanto te leren, maar dat de taal eerst groter en bekender moet worden. Sommige 
mensen gaven dit overigens ook aan als voorwaarde. 
Als laatst de allerbelangrijkste vraag die de deelnemers hebben beantwoord, namelijk 
onze hoofdvraag. Op de vraag ‘Heeft het Esperanto de potentie om een wereldtaal te 
worden?’ heeft de meerderheid aangegeven geen vertrouwen te hebben in het Esperanto, 
namelijk 66 procent. Wel moeten we hierbij vermelden dat de deelnemers weinig tot 
geen kennis over het Esperanto zelf hebben. Uit een grotendeels jeugdige groep mensen 
heeft dus het overgrote deel aangegeven geen toekomst te zien in het Esperanto. Als we 
deze vraag aan een zeer grote groep Nederlanders hadden gesteld, was de uitkomst zeer 
waarschijnlijk niet anders geweest. Aangezien het Esperanto dus niet erg positief wordt 
ingeschat, verkleint dit de kans op doorgroeimogelijkheden voor de taal. 
 
Uit de resultaten van onze testjes kunnen we concluderen dat, vooral omdat het 
Esperanto erg makkelijk te leren is, een meerderheid de taal wel zou willen leren. Toch 
kent het Esperanto kent nog te veel struikelblokken om succesvol te worden. Zo is het 
bijvoorbeeld nog niet bekend genoeg en is het Engels voor veel mensen al goed genoeg. 
Bovendien heeft het merendeel van de ondervraagden weinig tot geen behoefte aan een 
wereldtaal en heeft ze geen vertrouwen in het Esperanto. Daarnaast heeft ze ook geen 
moeite met het Engels als dominante taal en als er geen bezwaren zijn tegen het Engels 
als wereldtaal, waarom zouden we dan nog overstappen op een andere, voor velen 
onbekende taal? We kunnen echter niet ontkennen dat het Esperanto een internationale 
taal is, de Esperantisten leven immers verspreid over heel de wereld. Maar… of het dé 
wereldtaal wordt, dat moeten we nog zien 

Al met al vinden wij de voordelen van het Esperanto niet opwegen tegen de nadelen. 
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Bronvermelding 
 
De geschiedenis van Zamenhof 
Een wereldtaal de geschiedenis van het Esperanto - Marc van Oostendorp 

http://en.wikipedia.org/wiki/L._L._Zamenhof 
http://www.lotpublications.nl/publish/articles/002477/bookpart.pdf 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zamenhof 
http://en.wikipedia.org/wiki/Belarusians 
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/november/24/een_taal_zamenhof_wilde_vrede 
http://www.vanoostendorp.nl/interlinguistiek/oratie/alefbeet.html 
http://www.nvmp.org/070103.htm 
http://www.dse.nl/~eke/De%20taal%20Esperanto.html#zamenhof 
 
De geschiedenis van het Esperanto 
boek: Een wereldtaal de geschiedenis van het Esperanto - Marc van Oostendorp  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_Esperanto 
http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/24811773/ 
 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/24507680/items/246025
76/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Esperanto 
http://www.owlnet.rice.edu/~wies301/Esperanto_history.html 
 

Wat is een wereldtaal? 
Italische talen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Italische_talen 
Het Volapük: http://nl.wikipedia.org/wiki/Volap%C3%BCk 
Het Latijn: http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn 
Een definitie wereldtaal: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldtaal 
Koenen Woordenboek 
Lingua Franca: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca 
Koinè : http://nl.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A8 
Het Engels: http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_taal 
 
De grammatica 
Esperanto. Grammatica met oefeningen. Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries. 
Esperanto. Sleutel, beknopte grammatica en woordenlijst. Esperanto Nederland 
(Esperanto-Instituut in Den Haag. 
www.esperanto.be  
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Invloed andere talen 
http://www.esperanto-jongeren.nl/?m=46 

http://www.latijnengrieks.com/categorie.php?id=91 

http://www.2-2.se/nl/24.html 
 

 

De voordelen van het Esperanto 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunsttaal 
http://taalschrift.org/discussie/000056.html 
http://www.2-2.se/nl/24.html 
http://www.mendelcollege.nl/Start/Nieuws/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/1
31/SGJ7--Esperanto-la-plej-bona-internacia-lingvo.aspx 
http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie/ 
http://headlines.nos.nl/forum.php/view_message/82779 
http://www.mensenrechten.org/opinie.php?oid=19 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neutraal_standpunt 
 

Hoofdstuk 7 ?? 

 

Hoofdstuk 8: 
http://209.85.229.132/search?q=cache:AyE9JNblvsMJ:geschiedenis.vpro.nl/attachment.
db/24670008/Webtekst_Esperanto.doc+esperanto+socialisme&cd=2&hl=nl&ct=clnk&
gl=nl 
(webtekst Esperanto, een document van de VPRO) 
http://www.vrede.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1651&Itemid=
84 
http://www.ravagedigitaal.org/archief2000/0001ar9.htm 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Finvenkismo 
 

Hoofdstuk 9: 
http://esperanto.be/fel/nl/esym10.php 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esperantocultuur 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Esperanto/Cultuur 
http://www.esperanto-nederland.nl/bonvenon/index.php 
http://nl.lernu.net/enkonduko/pri_esperanto/kulturo.php 
http://www.osiek.org/nl.html 
http://nl.wikipedia.org/wiki/La_Espero 
http://www.xs4all.nl/~wvganswk/brochure/litera.htm 
http://esperanto.be/fel/nl/esym10.php 
http://www.2-2.se/nl/21.html 
 

Hoofdstuk 10: ?? 

 

Hoofdstuk 11:  
geen bronnen. 
 

Hoofdstuk 12: 
Uitkomsten enquête 
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Hoofdstuk 13: 
Interview met Douwe Beerda van Esperanto Jongeren 
 
Hoofdstuk 14: 
Uitkomsten enquête 
Uitkomsten eigen onderzoek 
Resultaten Merle van der Kroft 
 

 
De fascinatie van de heer Zamenhof is dus in korte tijd uitgegroeid tot een degelijke taal. 

Deze taal is in een korte taal zeer populair geworden. Zo als er eerst maar tientallen 

mensen zich aan deze taal weidden, werden dat er in een aantal jaar honderden, tot 

duizenden. 

Een internationale taal is het zeker, de Esperantisten leven verspreid over de hele 

wereld. Dit maakt communicatie en handel een stuk makkelijker. Toch is het niet dé 

wereldtaal geworden. Volgens sommige ligt dit aan de grammatica, die veel 

veranderingen heeft ondergaan. Er zijn zelfs ruzies over ontstaan. Al die veranderingen 

maakten de taal eerder mooier dan makkelijker. Het Esperanto is altijd hetzelfde 

gebleven als het eerste Esperantoboekje van Zamenhof. 
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Logboek 
 
Wat? Wanneer  ? 

Hoofd- & deelvragen gemaild aan dhr. Korenhof (uitgangspositie) 

Enkele aanpassingen gemaakt in onze uitgangspositie 

Definitief onderzoeksplan gemaild aan dhr. Korenhof 

Heen en weer gemaild over zaken die we moeten plannen 

Naar de Leidse bibliotheek geweest voor boeken 

Taakverdeling gemaakt en deadline ingesteld voor voltooiing 

Basisschool De Hobbit gemaild voor toestemming lessen gr. 8 

Heen en weer gemaild voor overleg over taken 

Veel bezig geweest met sites en boeken lezen voor informatie 

Marlies heeft een kladversie van haar taak gemaild 

Uitnodiging gehad Esperanto studie weekend 6 november 

Voor de proefwerkweek nieuwe deadline ingesteld: 22 november 

Iedereen heeft taken zo veel mogelijk afgerond 
Basisschool De Hobbit definitieve data  geregeld voor lessen gr. 8   

In ons tussenuur/thuis elkaars uitgeprinte taken goed gecontroleerd 

Aansluitend op ons tussenuur tips/aanwijzingen gehad van drh. Korenhof  

Afgesproken op donderdag om over lessen gr. 8 te brainstormen 

Spoedcursus Spaans gehad als voorbereiding op lessen gr. 8 
Afgesproken op zondag om lessen gr. 8 geheel voor te bereiden   

Onderzoek Esperanto afgenomen in gr. 8 van basisschool De Hobbit 

Enquete voor gr. 8 gemaakt en wat suggesties gemaild 

Douwe Beerda (esperantist) gemaild voor afspraak interview 

Heen en weer gemaild met Douwe Beerda over planning van interview 

Onderzoek Spaans afgenomen in gr. 8 van basisschool De Hobbit 

Testjes van basisschoolleerlingen nagekeken 

Heen en weer gemaild over de resultaten van het onderzoek in gr. 8 

Bedacht of we de testjes nog in de brugklas moesten afnemen 

Merle ingeschakeld voor hulp met statistieken + resultaten gegeven 

Heen en weer gemaild over onze vorderingen 

Nogmaals Douwe Beerda gemaild over het interview 

In het weekend gewerkt om de deadline te halen voor deeltaak 2 

Afgesproken op school om deeltaken uit te wisselen 

Geinterviewd met Douwe Beerda over de telefoon 

Hard gewerkt om deadline voor deeltaak 3 te halen 

Afgesproken bij Anne om de laatste dingen te doen 

7 jul. 2009 
eind okt./1 sept. 2009 

2 sept. 2009 
7/8 sept. 2009 
21 sept. 2009 

21 sept. 2009 
29 sept. 2009 

1 okt. 2009 
begin okt. 2009 
13 okt. 2009 

14 okt.  2009 
15 okt. 2009 

26 okt. 2009 
begin nov. 2009 

10 nov. 2009 
18 nov. 2009 
18 nov. 2009 

19. nov 2009 
20 nov. 2009 

22 nov. 2009 
24 nov. 2009 
24 nov. 2009 

25 nov. 2009 
eind nov. 

26 nov. 2009 
26/27 nov. 2009 
27 nov. 2009 

28 nov. 2009 
29/30 nov. 2009 

3 dec. 2009 
5 dec. 2009 
12/13 dec. 2009 

14 dec. 2009 
14 dec. 2009 

week 51 
18 dec. 2009 

De lay out van de kladversie afmaken 

Profielwerkstuk individueel nakijken en verbeteren 

27 en 28 dec 2009 

Februari 2010 

Rebecca en Marlies werken aan net versie 17 feb. 2010 

 
Gemeenschappelijke uren: 
Bedenken onderwerp en deelvragen  10 uur 
Testjes basisschool maken   6 uur 
Uitvoeren lessen basisschool   4 uur 
Mailen      2 uur 
Begeleider opzoeken    1 uur 
Nakijken stukken    2 uur 
Enquête maken en samenkomen  6 uur 
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Samenkomen na school   4 uur 
Net versie nakijken en afmaken  12 uur 
 
Individuele uren Anne 
Wat is een wereldtaal?      8 uur 
Esperanto in Nederland      8 uur 
Uitwerking testjes eigen onderzoek     3 uur 
Esperanto en het socialisme      6 uur 
Verbeteren stukken       2 uur 
Enquête maken Engels      1 uur 
Conclusie Hoofdvraag      6 uur 
Spelling controleren       3 uur 
Kladversie opmaak       3 uur 
 
Individuele uren Marlies 
De geschiedenis van het Esperanto     9 uur 
De grammatica       5 uur 
Een deel van ´Wat is een wereldtaal´     1,5 uur 
Esperanto en cultuur       4 uur 
Uitwerking interview Douwe Beerda    3 uur 
Geschiedenis van Zamenhof      2 uur 
Inleiding        1 uur 
Opmaak kladversie       3  uur 
Verbeteren stukken       3 uur 
Esperanto geen wereldtaal?      4 uur 
Heeft het Esperanto de potentie om een wereldtaal te worden? 3 uur  
Nakijken en verbeteren teksten     5 uur 
 
 
Individuele uren Rebecca 
Geschiedenis van Zamenhof      6 uur 
Invloed andere talen       4 uur 
De voordelen van een wereldtaal     4 uur 
De voordelen van het Esperanto     4 uur 
Uitwerking enquête       12 uur 
Aanpassen stukken       6 uur 
Voorkant        1 uur 
 


