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Amsterdama Rondo
“La Amsterdama Rondo” organizas
kunvenojn de esperantistoj - ĉiun duan
dimanĉon de la monato. Nun ni renkontiĝas
virtuale. Ĉiuj estas bonvenaj.
Organizanto:
laamsterdamarondo@gmail.com
+31 614 240 870 (Peter)
+31 23 5242 643 (Bert)
Vidu: http://amsterdamo.nl

Antaŭparolo
Tijdens het bespreken van de woordzoeker ontdekten Frank
van Hertrooij en ik dat we een liefhebberij delen, namelijk het
lezen van sciencefiction boeken. Ik ben erg nieuwsgierig naar
hoe mensen om zouden gaan met iets wat in werkelijkheid
niet bestaat. Wat doen zij wanneer ze opeens kunnen
tijdreizen, onzichtbaar worden of wanneer, na iets gedroomd
te hebben, de droom werkelijkheid is geworden en niemand
meer de situatie van vóór de droom kent, behalve de dromer
zelf? En wat doen de mensen om hen heen? In 1990 las ik
een SF pocketboekje over mensen die opgesloten in een
kamer hun huis nooit uit kwamen en via een 3D beeldscherm
wereldreizen maakten. Totaal onwerkelijk.
Frank houdt van SF-boeken waarin oude dingen, zoals
ponskaarten, voorkomen en tegelijk ook nog niet bestaande
dingen. Het zou me niet verbazen wanneer meer
Esperantisten hierdoor gefascineerd zijn. Is Esperanto zelf
namelijk ook niet zo: een beetje grijs en stoffig en tegelijk
met iets in zich van een hoopvolle, nog niet bestaande
werkelijkheid?
Het boek over de wereldwandelaars stoft een verhaal af
van 100 jaar geleden, over een paar jongelui uit de gewone
klasse die vol vertrouwen op reis gingen.
Bij de aankondiging van het studieweekend ervaar ik
welhaast dezelfde sensatie als bij SF: eindelijk ziet het er
naar uit dat we dat weer kunnen doen wat niet (meer)
mogelijk was. De nieuwsbrief en de ontmoetingen van Simon
Smits en Ingel Baaijens in Zeeland leiden een oude, nieuwe
werkelijkheid in: de vorming van lokale groepjes. En tegelijk
is er dan ook die online ontmoeting tijdens het Virtuala
Kongreso deze maand, op een manier die het SF-boekje van
1990 al aangekondigde. Wil je Esperanto een rol geven in de
toekomstige EU, dan zou ik zeker aanraden je ideeën
kenbaar te maken aan de Conferentie over de toekomst van
Europa. Dat Esperanto de wereld kan veranderen, heeft
Joost Franssen aan den lijve ondervonden.
Joke Hoobroeckx-Dooren heeft veel betekend voor de
Esperanto-beweging. Ik nodig jullie uit om dit keer Fenikso te
lezen met in gedachten een van haar creatieve slagzinnen:
“Esperanto - klein verleden – GROTE TOEKOMST”.
Foppe-Klaas Hovinga
Hoofdredacteur

Foto sur la kovrilo
Studentoj en Nederlando ofte estas klasifikitaj kiel "alfa aŭ "beta" studentoj. "Alfa" studentoj bone regus lingvojn,
"beta" studentoj bone solvus matematikajn problemojn. Joost Franssen estis sendube klasifikita kiel "beta"
studento. Tamen li baldaŭ lernis Esperanton, de la momento, kiam li estis altirita al la logiko kaj reguleco de tiu
lingvo. Li nun aktivas en Esperanto sur diversaj frontoj. Li skribas pri tio en ĉi tiu numero. - Mi ne forgesu mencii,
ke pasintmonate Joost kaj Peter Ebenau fariĝis la redakcia konsilio de Fenikso. - Robert Silfhout faris la foton.
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De la estraro
La estraro kunvenis du fojojn. La 17an de aprilo kaj la
29an de majo. Daŭre ni uzas la sistemon Zoom! Ni
bone uzas la Zoom-abonon kiun Bert de Wit prizorgas
por Esperanto Nederland.
La jarkunveno okazos la 16an de oktobro en la
urbeto Lunteren. La tagordon por tiu kunveno vi
trovos aliloke en tiu ĉi Fenikso. Estas sufiĉe longa
programo, ĉar pasintjare ne okazis tiu ĉi kunveno.
Sed kafon/teon kaj la lunĉon ni ofertas al vi! Dum kaj
post la lunĉo vi havas sufiĉe da tempo por paroli kun
viaj amikoj, kiujn vi ne vidis dum longa tempo.
La programo
La programo estas:
10.00 h – 10.30 h – alveno, akcepto kun kafo/teo
10.30 h – 13.00 h – la membrokunveno
13.00 h – 14.00 h – lunĉo (senpaga)
1.400 h – 15.00 h - libera tempo por babili kaj/aŭ
promenado.
15.00 h – 16.00 h – prelego de dr.o Federico Gobbo.
Dr.o Federico Gobbo prelegos pri ‘Fantaziaj lingvoj’.
Fantazio estas grava afero, ankaŭ rilate al lingvoj.
Ekzistas eĉ multaj fantaziaj lingvoj kiuj kaptas la
atenton de gejunuloj kaj gemaljunuloj. Oni povas nomi
diversajn verkistojn kiuj elpensis sian propran
fantazian lingvon. Ekz.e Tolkien. Estus interese aŭdi
kial ili faris tiujn fantaziajn lingvojn kaj ĉu ili havas
vivon ‘ekster la romano aŭ filmo’.
17.00 h – 19.00 h – vespera manĝo (kostoj € 24,50)
Atentigo: bonvolu anonci vin (ĉe la sekretario) se vi
deziras ĉeesti la membrokunvenon. Ni bezonas scii la
nombron de partoprenontoj, pro la kovid-aranĝoj kaj
la lunĉo. Por la vespera manĝo la minimuma nombro
de partoprenontoj estos 20 personoj. Vi aparte pagos
por tiu manĝo. Anoncu vin antaŭ la 30a de septembro
pagante € 24,50 al konto NL10 TRIO 0786 8441 67
nome de Esperanto Nederland.

Fenikso
En la redakcia konsilio nun kunlaboras Peter Ebenau
kaj Joost Franssen. Ili havos multajn kontaktojn kun
Foppe-Klaas kaj Andries Hovinga por ankoraŭ
plibonigi la enhavon de Fenikso. La estraro kaj la
redakcio priparolos kun FEL, kiu presas la gazeton, la
skemon de presado kaj forsendado. Ĉu vi havas
demandojn pri Fenikso, kontaktu la redakcion!
Germana Esperanto Kongreso
La prezidanto de Germana Esperanto Asocio (GEA),
Ulrich Brandenburg, kontaktis nin. La venonta
germana kongreso okazos dum pentekosto 2022 en
la urbo Oldenburg, proksime de la nederlanda limo.
Esperanto Nederland kunlaboros. La temo de la
kongreso estas ‘Daŭripovo’. Vi estas bonvena
partopreni! Ĉu vi havas proponojn, ideojn kaj
prezentojn pri tiu temo?
www.esperanto.de/eo/gek2022
La venonta estrarkunsido okazos lundon, la 26an de
julio 2021, de la 10a ĝ. la 12a h. pere de Zoom.
Membroj kiuj interesiĝas pri la laboro en la estraro
povas ĉeesti ĝin post anonco ĉe la sekretario.
Demandoj
Ĉu vi havas demandojn al la estraro? Kontaktu min.
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl
la 30an de majo 2021

Kelkmilmembra asocio
Letero de Kees Ruig

Kara Samideano,
Refoje bela kaj interesa eldono. Sed estu singarda! Homoj
povus pensi: Ho, certe revuo de kelkmilmembra asocio!
Mi pretas helpi en la tradukado de la libro de Baantjer. Mi
informos Petron. Mia onklo ankoraŭ laboris en la policejo
Warmoesstraat. En la agadraporto mi legis pri la
kompletigo de la serio Ludovikito en la biblioteko de UvA.
Kiom da volumenoj mankas kaj kiom ili kostas?

Respondo de la redakcio
Kara Kees,
Se pli da homoj volas membriĝi, ĉar la asocio aspektas
kiel granda organizo, estus bone. Se ĉiuj membroj pensus,
ke iu alia plenumas la taskojn, tiam estus malpli amuze. ;-)
Ne plu libroj mankas. UVA posedas ĉiujn librojn en la serio
Ludovikito.
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Tri novaj membroj aliĝis!
Jan Meursinge el Arnhem aliĝis. Bonvenon, Jan!
Anja de Kadt kaj Martien Leensen el Nijmegen aliĝis. Ili emas
vojaĝi. Ili havas seriozajn planojn por veni al la studosemajnfino
en novembro! Post kelkaj monatoj mi povas konatiĝi kun ili.
Novaj membroj povas senpage ricevi la gramatikan lernolibron
verkitan de Roel Haveman kaj Arjen-Sjoerd de Vries. Nur
sendokostojn ili pagas. Ĉu vi jam mendis la libron? Ankaŭ se vi
membriĝis antaŭ kelkaj jaroj vi rajtas mendi la libron.
Dit artikeltje is één van de leukste om te maken! Tot nu toe heb ik in
elk nummer nieuw leden kunnen verwelkomen.
Welkom Jan, Anja en Martien!
Iedereen die lid is van Esperanto Nederland kan een
gratis exemplaar van het grammaticaboek van
Haveman/De Vries bij mij bestellen! Je betaalt alleen
de verzendkosten!
Ineke Emmelkamp, sekretario
sekretario@esperanto-nederland.nl

Pri la libro:
Titolo: "Esperanto
Grammatica met
Oefeningen"
ISBN: 9789062831449
Prezo ĉe Bol.com: € 64,90
Prezo ĉe UEA: € 30,00

Nieuwe nieuwsbrief Esperanto in Zeeland
Afgelopen maart is in Zeeland de eerste nieuwsbrief van
Esperanto uitgestuurd. De nieuwsbrief wordt geschreven
door Simon Smits (spsmits@hotmail.com) uit ’s-Heerenhoek
en Ingel Baaijens uit Vlissingen en is nog helemaal in het
Nederlands geschreven. Simon Smits vertelt in een email
naar onze redactie: “Het is de bedoeling om de mensen, die
de cursus Pingveno of anders volgen te verzamelen in een
Esperantoclub voor (Midden-)Zeeland.”
Door het Coronavirus was het niet mogelijk een cursus en
ontmoeting op locatie te verzorgen en daarom worden online
bijeenkomsten via Skype georganiseerd en krijgen lezers de
nieuwsbrief toegestuurd. Ondertussen kan men via de
Website PINGVENO.NL van Koos Scharroo een cursus
volgen.
In de eerste nieuwsbrief is een verhaal opgenomen van tante
Fanja, een zeeuwse vrouw die door Esperanto een
Tsjechische naam heeft gekregen. De lezers van de
nieuwsbrief worden opgeroepen om een passende naam
voor de nieuwsbrief te verzinnen. De intentie van de
schrijvers is dat er nog veel afleveringen van de nieuwsbrief
zullen volgen.
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Jarkunveno

Tagordo
TAGORDO por la 30a ĝenerala kunveno de Esperanto Nederland, okazonta la 16an de oktobro de
10.30a h. ĝis 13a h., en la ejo Floor, Dorpsstraat 36, 6741 AL Lunteren
Membro povas reprezenti maksimume 2 aliajn membrojn, se li/ŝi/ri transdonis subskribitajn mandatojn al la
registranto ĉe la komenco de la kunveno.
Alveno ekde 10a h.
1 Malfermo de la ĝenerala kunveno je 10.30a h.
Rememoro de la forpasintaj membroj.
2. Fikso de la tagordo kaj envenintaĵoj.
-- Punktoj el la 29a jarkunveno, majo 2020, kiu ne okazis pro la pandemio
3. Protokolo pri la 28a ĝenerala kunveno en 2019 (teksto en Fenikso 2019 nr. 5/6)
La Agadraporto, financaj raportoj kaj proponoj troviĝas en la Fenikso nr. 2 marto/aprilo 2020
4. Agadraporto pri 2019
5. Financaj raportoj pri 2019
5.1. Raporto de la kaskontrol-komisiono.
5.2. Rezultkonto pri 2019 kun klarigoj
5.3. Bilanco je 31-12-2019 kun klarigoj
6. Proponoj
6.1. Propono de la estraro: fikso de la kotizoj por 2021. La estraro proponas ne sanĝi la kotizojn.
6.2. Buĝeto kaj Laborplano 2020
6.3 Buĝeto kaj Laborplano pri 2021
6.4 Ŝanĝoj en la Huishoudelijk Reglement
6.5. Priparolado kaj akcepto de Beleidsplan 2020 - 2025
7. Elektoj
7.1. Arbitracia komisiono
Johan Swenker (2017-2020) kaj Marc van Oostendorp (2017-2020), kiuj ambaŭ estas reelekteblaj por
nova tri-jara periodo (2020-2023). La tria membro estas Anneke Schouten-Buijs (ĝis 2022).
-- Punktoj por la 30a jarkunveno, kiu okazos la 16an de oktobro 2021
8. Agadraporto pri 2020 (publigita en Fenikso 2021/4)
9. Propono
9.1 Kotizo: Propono de la estraro: fikso de la kotizoj por 2022. La estraro proponas ne sanĝi la kotizojn.
9.2 Eŭropa Esperanto Unio (EEU) – la estraro pripensas ne plu estis membro de la EEU.
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10. Financaj raportoj pri 2020
10.1 Raporto de la kaskontrol-komisiono.
10.2 Rezultkonto pri 2020 kun klarigoj
10.3 Bilanco je 31-12-2020 kun klarigoj
10.4 Buĝeto kaj Laborplano pri 2022
11. Elektoj
11.1 Estraro
11.1.1 Elekto de prezidanto. La prezidanto Said Baluĉi demisiis la 1an de januaro 2021. Nova prezidanto estas
serĉata.
11.1.2 Elekto de sekretario. La nuna sekretario, Ineke Emmelkamp, ne estas reelektebla. Nova sekretario
estas serĉata.
11.1.3 eventuale - elekto de estrarano(j)
La estrarano Rob Moerbeek demisios en 2021. Li ne estas reelektebla.La aliaj estraranoj estas Andries
Hovinga kaj Loes Demmendaal kiuj finos sian duan periodon en 2022.
11.2. Kaskontrol-komisiono
Por la kaskontrolo de la jaroj 2019 kaj 2020 estis Jeanette Bosse kaj Simon Smits, rezervo Ronald Nobel.
Por la kaskontrolo de la jaro 2021 estas Simon Smits kaj Ronald Nobel. Nova rezerva membro ŝercata
12. Fenikso
La redaktoro Foppe-Klaas Hovinga, rakontos kiel Fenikso estas farita kaj pri la gravaj aspektoj en tiu
procezo.
13. Informado pri diversaj temoj:
13.1 Germana Esperanto Kongreso, okazos en junio 2022 en Oldenburg/Germanio. Esperanto Nederland
kunlaboras en tiu ĉi kongreso por ke ni povu peti subvencion kadre de Erasmus+.
13.2 eventuale informado pri aliaj temoj
14. Jubileantoj
Speciale ni honoras membron kiu dum 75 jaroj estas membro.Ni honoras la membrojn, kiuj festas sian
50-jaran membrecon (en la periodo 2020 - 2021)
Mi mencias la membrojn, kiuj antaŭ 25 jaroj aliĝis al la asocio (en la periodo 2020 – 2021)
15. Verloren van Themaat-premio.
La ĵurio anoncas la rezulton pri la jaroj 2019 kaj 2020
16. Ronddemandado.
17. Fermo
Groningen, la 30an de majo 2021
Ineke Emmelkamp, sekretario

Fona foto: Bert de Wit

Fenikso 4/2021 | 7

Leteroj

Fragment uit de winnende animatie van Tiitus Krijgsman

Animatie Titus Krijgsman
Beste redactie,
Allereerst mijn compliment voor de frisse inhoud van
Fenikso!
Ik ben er een beetje laat mee, dus waarschijnlijk heeft een
andere lezer onderstaande al gesignaleerd, maar voor de
zekerheid geef ik het toch even door. In Fenikso van
januari-februari staat een artikeltje over een animatie van
Titus Krijgsman, maar het linkje dat erbij staat, betreft niet
zijn animatie, maar een animatie van de muziekgroep De
Kift. Het juiste linkje is [...].
Met vriendelijke groeten / korajn salutojn,
Gerard Gerritse
Redactie
We hebben dit nagekeken en het klopt inderdaad dat de
link die wij hadden vermeld, niet naar het juiste filmpje
leidde. De link die jij noemt, was correct, maar lijkt al
weer verdwenen te zijn. De juiste link naar de video is
nu: https://vimeo.com/475493997.

Poŝrevo, taŭga apa vortaro
por esperantistoj
Se vi posedas ifonon de la marko Apple vi povas trovi
en la apobutiko taŭgan helpilon por serĉi nekonatajn
vortojn. Tajpu en la serĉilo la vorton poŝrevo kaj vi
trovos tie vortaron. Metinte ĝin sur vian ifonon vi
tajpu tie en la serĉilo ekzemple la vorton
"malsanulejo". Eblas trovi la signifon en Esperanto de
tiu vorto, sed krome vi trovos tradukojn en kelkaj aliaj
lingvoj. Ege plaĉas al mi, ke eblas per la ikso-metodo
akiri bonajn supersignojn sur la ekraneto. Ĉe duolingo
tio bedaŭrinde ne eblas. Ankaŭ tajpi
nederlandlingvajn vortojn eblas, por ke vi sciu la
esperanto-tradukon de iu vorto. Mi esperas, ke multaj
ifonposedantoj povos havi utilon per ĉi tiu apo.
Jos Wichmann
Redactie
Kara Jos, dankon pro via konsileto. Por uzantoj de
Android estas samspeca apo PReVo.
Ambaŭ apoj uzas Retan Vortaron,
kiu havas kiel bazon la Plenan Vortaron
de Esperanto de 1930 kaj suplementon
de Gaston Waringhien de 1953 (fonto
Vikipedio). En la interreto vi trovas ĝin per:
https://reta-vortaro.de/revo/dlg/index-1f.html

'Een dak maar geen zolder'
Johan Swenker
En la pasinta fenikso aperis informoj de Ineke Emmelkamp pri senpage haveblaj
libroj. En la lasta frazo ŝi skribis ke ŝi ne havas subtegmentejon.
Sed mi miris: ĉu ŝi tamen havas tegmenton, kaj, ..., ĉu estas ejo sub ŝia tegmento?
Iam mia instruistino pri Esperanto eksplikis al mi ke Esperanto estas ege simpla:
tulipo, krokuso, hiacinto. Eĉ tiam mi ne tute kredis tion.
Mi volis aldoni pardeblumo al la listo, kaj ŝi korektis min. Devus esti leontodo ...
Korajn salutojn Johan

Foto: Canva
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Mallongaĵoj
Revuo-interŝanĝo
Mi laŭdu al s-ro Alfonso Pijnacker por la revuointerŝanĝo. Mia poemeto en paĝo 10 plaĉu al
multaj legantoj.
Korajn salutojn,
S-ro Frans Cobben,

Pardonu...?

Ionel atingas jubilean aĝon

Unesko-enketo:
esperantistoj diligentis
El EKO 18 - pluen al AMO 73 de 12-a de majoj

La 29an de majo 2021 Ionel Oneț 65-jariĝis. De ĉi tiu
loko ni gratulas lin pro lia naskiĝtago kaj ni esperas,
ke li vivos feliĉe kaj sane dum multaj jaroj.
Okaze de la 65-jariĝo de Ionel Oneț ni proponas al
niaj legantoj legi intervjuon kun li, ĵus aperintan en la
novaĵretejo La Ondo de Esperanto kun la titolo
“Entuziasmo kaj bonvolemo ne sufiĉas”.
La jubileulon, kiu dum dudeko da jaroj prizorgas la
libroservon de UEA, intervjuis Paweł FischerKotowski. https://sezonoj.ru/2021/05/ionelonet/

Nia komunumo montris sin engaĝita kaj reagema.
Unesko rimarkis tion kaj esprimis ĝojon. Tion
komunikas la Gazetara Komuniko de UEA, numero
950.
Surbaze de tiuj respondoj, via komunumo
konsideras, ke la ĉefaj tri defioj estas:
1) Klimata ŝanĝiĝo;
2) Ekonomiaj malegalecoj;
3) Armita konflikto/milito.
Rigarde al la tri celoj de edukado [klerigado], oni
elektis:
1) Homajn rajtojn;
2) Pacon;
3) Daŭripovon.
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Membro
Joost Franssen
Mi nomiĝas Joost Franssen. Mi estas 27-jaraĝa
softvarprogramisto ĉe la IT-sekcio de Arval, kompanio
pri la kontrakta luigado de aŭtoj. Antaŭ tio mi studis
matematikon ĉe la Universitato de Utreĥto.
Jam dum pli ol ses jaroj mi aktivas en Esperantujo, ekde
kiam mi hazarde trovis Esperanton en Vikipedio. Kiel
studento de matematiko, mi tuj enamiĝis al ĝiaj logiko
kaj reguleco. Ankaŭ la minimuma bezono parkerigi
vortojn kaj la manko de nenecesaj gramatikaĵoj (genro,
komplika konjugacio, ktp) helpis al mi daŭrigi studi la
lingvon. Mi rapide eĉ povis kreeme ludi per vortkreado,
kunmetante radikojn kaj alligante afiksojn, kvazaŭ
logika puzlo. La tuta koncepto malantaŭ Esperanto—la
interna ideo—venis al mi efektive duarange. Estis nur
pere de Esperanto, ke mi vere malkovris la gravecon de
bona, egala interkomunikiĝo trans limojn kaj lingva
neŭtraleco por homa interago.
Mi neniam konsideris min lingvemulo. En mezlernejo mi
sendube apartenis al la ‘beta’-kampo kaj mi luktis kun la
lingvaj fakoj. Tamen Esperanto estis surpriza escepto
por mi. Ĝi sukcesis ligi mian logikeman cerbon al la
kaprica, neatendebla ĥaoso de homaj komuniko kaj
interago. Ĝi iom malfermis la pordon al lingvistiko,
literaturo kaj eĉ verkado.
Mia lernado de Esperanto komenciĝis en 2014 per
bitversio de malnova libro de Zondervan kaj Manders,
kaj per la kurso de Koos Scharroo (nerekte de Wil van
Ganswijk). Miaj gepatroj eklernis kun mi. Post kelkaj
monatoj ni iris en marto 2015 al studsemajnfino de
Esperanto Nederland. Tio estis mia unua praktiko de la

lingvo internacia. Sed la antaŭvido de tia fremda
situacio kun preskaŭ nur de mi nekonataj homoj estis
malfacila kaj iom stresiga. Mi neniam estis societema
persono; ekzemple mia studo estis plejparte, laŭ propra
prefero, sola kaj unuopa laboro. Do ĉi tiajn situaciojn mi
ĝenerale timetis kaj prefere evitis, aŭ ili estas almenaŭ
lacigegaj. Tamen la ĉi-tieaj agrabla etoso kaj
akceptemaj homoj preskaŭ tuj forvaporigis tiun senton.
Dum la unua vespero mi jam leĝere kaj senstreĉe ludis
skrablon en Esperanto kun kelkaj aliaj partoprenantoj.
Dum la resto de la semajnfino mi lernadis, eraris,
sukcesis en la lecionoj, kaj babilis kaj ludis kun la aliaj
homoj en la paŭzoj; ĉio ĉi je la surprizo kaj ĝojo de miaj
gepatroj. Estis kvazaŭ mi ricevis la eblon iom
plikomfortiĝi pri societumado en agrabla medio sen la
akraĵoj de la ekstera mondo.
Dum la pasintaj jaroj tio daŭris kaj etendiĝis. Mi
partoprenis pli da Esperantokursoj, ne nur la

Studsemajnfino 2016
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studsemajnfinojn de Esperanto
Nederland, sed ankaŭ pli
longajn kursojn en Britio,
Francio kaj diversaj lokoj en
Slovakio. La ĝenerale agrabla
etoso en Esperantujo helpis al
mi malrapide iĝi pli komforta
por societumi. Mi plue fariĝis
malpli retenema kaj eĉ subtile
ĝuis paroli aŭ prezenti ion
antaŭ malgranda grupo. Tim
Morley instigis min fari
malgrandan prezentaĵon en lia
klaso dum SES, mi akceptis
inviton rakonti ion ĉe la
Amsterdama Rondo, Federico
Gobbo kuraĝigis min
kunverkadi mallongajn
rakontojn en liaj lecionoj dum
la studsemajnfinoj, kaj mi eĉ
ĝue rolis en teatraĵo gvidata de
Mikaelo Bronŝtejn dum
SOMERAS. Tiuj etaj atingaĵoj
figuras gravan, personan
disvolviĝon por mi, en kiu

Klaso dum SOMERAS en Greziljono en 2016, gvidata de Mikaelo Bronŝtejn

Esperanto kaj Esperantujo ludis nemalhaveblan rolon.
Ĉar Esperanto estis granda helpo por mi persone, mi
ankaŭ ĝojas povi fari de tempo al tempo modestan
kontribuon ree al Esperantujo. Kelkfoje oni petis min
provlegi aŭ korekti iun tekston aŭ iujn frazojn. Mi
ekzemple havis la honoron provlegi la instrulibron
Amikaro, kiun verkis kaj uzas Federico Gobbo por sia
klaso pri Esperanto en la Universitato de Amsterdamo.
Mi ankaŭ kun plezuro malofte verkas ion por Fenikso;
antaŭ kelkaj jaroj sufiĉe regule raporton pri iu
Esperanto-evento, kiun mi ĉeestis, aŭ malgrandan
artikolon.
Dum diversaj lecionoj de la studsemajnfinoj de
Esperanto Nederland mi estis unu el la partoprenantoj
de la kunverkado, gvidata de Federico Gobbo. En
diversaj grupoj de kunaŭtoroj ni sukcesis publikigi
kelkajn mallongajn rakontojn en Monato (kiuj nun eĉ
aperas en Tekstaro!).
Ankaŭ interrete mi aktivas, ĉefe por respondi
demandojn aŭ petojn pri informoj aŭ ĝenerala helpo pri
lingvaĵoj. Specife en la Esperanto-subreddit (subforumo
en Reddit: https://www.reddit.com/r/Esperanto) mi
estas trovebla kaj en la demando-retejo StackExchange
(https://esperanto.stackexchange.com).
Plej freŝdate mi aliĝis al la tutnova konsilio por la
redakcio de Fenikso, en kiu ni strebas plibonigi nian jam
tre bonan revuon kaj eltrovi, kion ŝatas kaj preferas ĝiaj
karaj legantoj.
En la lastaj du jaroj mi estas en la estraro de la

Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ), kie mi parte
helpas pri la organizado de NEJ-tagoj (simplaj, unutagaj
eventoj). Tamen pro diversaj kialoj ili apenaŭ okazas
(kronvirusa pandemio, agpovo de mi kaj aliaj,
tempomanko, ktp). En februaro ĉi-jare ni ja organizis
malgrandan interretan ludadon, kiun partoprenis pli ol
dek homoj el diversaj landoj.
Kiel parto de mia agado en NEJ mi ankaŭ helpas pri la
organizado de la Internacia Junulara Kongreso (IJK). Mi
ĝenerale laboris kaj konsilis por la reta IJK en 2020.
Agata Cichocka kaj mi ankaŭ prizorgis kaj prezentis la
interkonan programon por entute pli ol cent homoj. Pri
la ĝenerala rezulto de la reta IJK vi legu la brilan
artikolon, verkitan de Antonia Montaro, legeblan en
Fenikso numero 2020-5. Ankaŭ por la planota IJK en
2022 en Nederlando mi kunlaboros pri la organizado.
Dum pli ol jaro bedaŭrinde multaj eventoj nuliĝis aŭ
devis okazi alimaniere. Mi almenaŭ povis havi sufiĉe da
kontaktoj en Esperantujo per interreto, sed mi absolute
antaŭĝuas la diversajn nevirtualajn eventojn okazontajn
en la lastaj monatoj de ĉi tiu jaro (specife la
studsemajnfinon de Esperanto Nederland). Mi, kiel
sendube multaj aliaj, sopiras al tio!

1a foto farita de Robert Silfhout, 2a foto de Ineke
Emmelkamp, la 3a foto: fotisto ne konata
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Vrijwilligers
Vrijwilligers gezocht
In de vereniging zijn gelukkig al heel wat mensen die meewerken. Naast de
bestuursleden zijn er leden die het studieweekend organiseren, het ledenblad Fenikso redigeren, teksten
corrigeren, plaatselijke bijeenkomsten organiseren, een folder redigeren, een reclame-banner ontwerpen, of in
een standje staan om informatie over Esperanto te geven. Ook de ledenadministratie en de website worden
door vrijwilligers goed verzorgd. Een vrijwillige notulist verzorgt de notulen en dan natuurlijk hebben we al vaak
een vrijwillige dagvoorzitter voor onze ledenvergadering! En als nieuwste groep hebben we nu naast de
redactie van Fenikso ook een redactieraad! Eigenlijk best veel mensen!
Bestuursfuncties
Maar voor het bestuur zijn er binnenkort drie functies
die vervuld moeten worden. In Fenikso 2/2021, pagina
10, staan ze uitgebreid vermeld. Het is belangrijk om
een goed en volledig bestuur te hebben, zodat andere
vrijwilligers ook hun taken goed kunnen verrichten.
De volgende ledenvergadering wordt gehouden op
16 oktober 2021 in Lunteren.
Rob Moerbeek neemt afscheid van het bestuur. Wie
wil zich bezig houden met het regelen van het
Esperanto-onderwijs?
Een voorzitter en een secretaris worden ook
gezocht. Wie van jullie heeft belangstelling?
Het is voor een vereniging belangrijk dat er een
volledig bestuur is. Zo kunnen we ook de taken
verdelen.
Maar er zijn ook andere taken binnen het bestuur.
Als je jezelf niet ziet in de rol van voorzitter of
secretaris, maar je wel andere kennis en ervaring hebt
die je binnen het bestuur goed kunt gebruiken, kun je
je ook opgeven als algemeen bestuurslid. Om te
ondervinden of dat je ligt, kun je geheel vrijblijvend
enkele keren een vergadering bijwonen. We
vergaderen nu via ZOOM, dus het is gemakkelijk om
deel te nemen! Iedereen met belangstelling voor
(bestuurs)werk is welkom. Vooral mensen die nog niet
zo lang lid zijn, zijn van harte welkom.
Nieuwe leden – nieuwe ideeën!
Heb je zin in internationale contacten? En ben je lid
van UEA? Dan kun je je kandidaat stellen voor
komitatano A van UEA. Dit comité van UEA is een
internationale groep die zich bezig houdt met het
besturen van de Wereld-Esperanto-organisatie UEA.

In juni 2022 wordt het Germana EsperantoKongreso (GEK) in Oldenburg (Duitsland)
georganiseerd in samenwerking met Esperanto
Nederland. Het thema is ‘Daŭripovo’ (Duurzaamheid).
Ben jij geïnteresseerd in dit thema of vind je het leuk
om dit mee te organiseren? Dan ben je van harte
welkom om mee te werken aan dit thema! Misschien
kun je wel een lezing houden of een werkgroepje
leiden!
In 2021 en 2022 organiseert Esperanto Nederland zelf
geen culturele dag.
Vrijwilligers zijn hard nodig om de taken en de ideeën
binnen Esperanto Nederland uit te kunnen voeren. Het
is ook een leuke manier om andere Esperantisten te
ontmoeten. Wil je je aanmelden of heb je vragen,
neem dan contact op met mij.
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl, tel. 050-571884

Activiteiten
Op 26 juli wordt de Dag van Esperanto gehouden. Op
deze dag werd het eerste leerboek van Esperanto
uitgegeven. Elk jaar wordt er in verschillende delen
van de wereld aandacht aan besteed. Wat zou jij
kunnen doen in Nederland? Wie wil hier aan meedoen?
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Studsemajnfino
Studieweekend na
lockdown

Studosemajnfino
post trudizoliĝo

Bijna twee jaar hebben de studieweekends van
Esperanto Nederland stilgelegen. Als organisatie
hebben we ze erg gemist!

Dum preskaŭ du jaroj paŭzis la studosemajnfinoj
de Esperanto Nederland. Ni, organizantoj, forte
sentis ilian mankon!

Maar nu kun je je weer opgeven voor een weekend,
dat gepland staat van 19 tot en met 21 november
2021, weer in het Nivon-huis Krikkenhaar bij Almelo.
En we hebben goede hoop dat het deze keer kan
doorgaan. De ontwikkelingen rond de pandemie in
Nederland en de laatste berichten van de regering zijn
bemoedigend.

Sed nun vi denove povas aliĝi al tia semajnfino,
kiu estas planita je la 19-a ĝis 21-a de novembro
2021, denove en la Nivon-domo Krikkenhaar apud
Almelo. Kaj ni firme esperas ke ĉi-foje ĝi ja povos
okazi. La pandemia evoluado en Nederlando kaj la
lastaj mesaĝoj de la registaro estas kuraĝigaj.

Het liefste willen we een studieweekend zoals we het
gewend zijn: een huis vol Esperanto-studerenden,
lessen op vijf niveaus, lekker eten en veel gezelligheid.

Prefereble ĝi estos studosemajnfino kian ni
kutimas travivi: kun domo plena de Esperantostudantoj, lecionoj je kvin diversaj niveloj, bonaj
manĝoj kaj multe da bonetosa kunestado.

Maar of het helemaal zo kan, dat moeten we nog
afwachten. Zullen we nog afstand moeten houden?
Zullen mondkapjes nog bij de standaarduitrusting
horen? Moeten we eerst een sneltest doen of een
vaccinatiebewijs meenemen? Hopelijk niet, maar we
zullen het zien.

Sed ĉu eblos precize tiel, tio restas iom necerta.
Ĉu ni ankoraŭ devos observi distancon? Ĉu
vizaĝmaskoj ankoraŭ estos parto de la normala
ekipaĵo? Ĉu ni devos submetiĝi antaŭe al
rapidtesto aŭ kunporti vakcinatestilon? Espereble
ne, sed ni vidos.

In elk geval willen we alle belangstellenden aansporen
zich vooral op te geven! We zijn optimistisch en gaan
ervan uit dat we elkaar in november kunnen terugzien
in Krikkenhaar. Maar als het toch weer anders loopt, of
als er nog/weer maatregelen gelden waardoor je je
deelname wilt annuleren, dan krijg je je volledige
aanbetaling teruggestort.

Ĉiuokaze ni volas instigi ĉiujn interesiĝantojn ke ili
nepre aliĝu! Ni estas optimismaj kaj supozas ke
eblos revidiĝo en Krikkenhaar en novembro. Sed
se la afero tamen disvolviĝos alie, aŭ se
ankoraŭ/denove validos restriktoj kiuj igos vin
nuligi vian aliĝon, vi rericevos la plenan sumon de
via antaŭpago.

Details over het studieweekend vind je op de
achterkant van dit blad.

Detajlojn pri la studsemajnfino vi trovos sur la
malantaŭa paĝo de ĉi tiu revuo.

Tot ziens in Krikkenhaar!
Ineke, Lilian en Arjen-Sjoerd
studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

Ĝis revido en Krikkenhaar!
Ineke, Lilian en Arjen-Sjoerd
studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

Germana Esperanto-Kongreso
Helemaal te GEK! Volgend jaar vindt van 3 tot 5 juni het Duitse
Esperanto-congres GEK plaats in Oldenburg, niet al te ver van
de Nederlandse grens vandaan. Esperanto Nederland is
uitgenodigd mee te helpen bij de organisatie. Het thema is
“duurzaamheid”.
Het congres staat open voor deelnemers vanuit de hele wereld
en de voertaal is natuurlijk Esperanto.
Meer informatie: https://www.esperanto.de/eo/gek2022
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Necrologie
Johanna (Joke)
Hoobroeckx-Dooren
Dordrecht 22 april 1935 - Heemskerk, 19 april 2021

vernoemd naar Zamenhof, in te lichten. Honderden
brieven zijn de deur uitgegaan met de boekenlegger
waarop de grammaticale principes staan aangegeven. Een
hele klus! Veel van dit werk deelde ze met Ineke
Emmelkamp.
In 2007 schreef zij de leden van het toen nieuwe kabinet
aan. Dit gebeurde naar aanleiding van de Dag van de
Moedertaal. In 99 talen een begroeting. Natuurlijk met een
uitsmijter wat het Esperanto betreft.
Joke wordt door velen in de Esperanto-beweging
herinnerd als een actieve, leer- en nieuwsgierige vrouw.
Naast Esperanto was zij actief in o.a. veel milieuorganisaties, vrouwenbeweging. Hier beperken wij ons tot
haar werk voor Esperanto en de -beweging.
Joke was voor een taal die iedereen gelijke kansen geeft
gewonnen door de leraar Engels Paul van den Berg.
Zij had Esperanto-les van Nora Moerbeek. Bij het huwelijk
van Nora, in 1988, hield Joke op de trouwdag ten stadhuize
een fraaie toespraak in het Esperanto!
Hoewel „een eeuwige beginner” (Jokes woorden) gaf ze
wel les via haar ‘waslijnmethode’. De scriptie van haar
dochter Froukje maakte kinderen wegwijs in het
Esperanto-woordenboek. Zij nam actief deel aan de
organisatie van het Universala Kongreso in 1988,
Rotterdam.
Joke was vele jaren bestuurder van de vereniging
Esperanto-Nederland. Van die vereniging werd zij lid in
1994. Zij was verantwoordelijk voor 'informatie’. Sommige
collega’s waren 'gepokt en gemazeld’ in de Esperantobeweging. Verfrissend was het dan om van Joke de
waarom-vraag te krijgen. Dat betekende dat je je weer
eens moest afvragen waarom je iets op een bepaalde
manier doet.
Joke was goed in het onderhouden van contacten met
overheden. Gemeentebesturen, die zij maande (beter)
voor hun Esperanto-monument te zorgen. Met veel
succes in Zwolle, op Texel, in Utrecht enz. Diplomatiek, ja.
Ook vasthoudend als een terriër - maar altijd met een
glimlach want de grimlach liet ze niet zien.
In het Zamenhofjaar (het was 150 jaar geleden dat
Zamenhof werd geboren) verzon Joke allerlei
onderwerpen die de internationale taal onder de aandacht
zouden brengen.
In Nederland zijn veel straten naar Zamenhof genoemd.
Maar weten de bewoners in deze straten eigenlijk wel wie
L.L.Zamenhof was? Dat vroeg Joke zich af. Zij zette toen
de actie op om alle bewoners van alle straten

Zij benaderde de overheid om een koninklijke
onderscheiding toe te kennen aan esperantisten, die
buitengewone verdiensten hadden.
Haar laatste actie in deze vond plaats in 2018. Toen
presteerde Joke het zelfs de burgemeester van Beverwijk in
Rotterdam te ontvangen waar deze de oorkonde aan de
nieuwe ridder uitreikte. (Rob Moerbeek)
Mooi was het dat zij totaal verrast werd toen haar zelf deze
eer te beurt viel, enkele jaren hiervoor.
Joke (en Wouter) hebben diverse internationale Esperantocongressen bijgewoond. Daar, maar ook op het
hoofdkantoor van de Universala Esperanto-Asocio schafte
zij veel lectuur aan. Toen Joke voelde dat het slecht ging
met haar gezondheid, heeft zij haar vele Esperanto-boeken
aan UEA aangeboden in de hoop dat men daar goede
bestemmingen voor haar schatten zou vinden.
Documenten gaan naar het "Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis" (IISG) in Amsterdam.
Bij de wisseling van het millennium werden nieuwjaarskaarten gedrukt met vele teksten die uit haar fantasie
ontsproten. ‚Eeuwig’ te gebruiken. Net zo geldt dat voor de
slogans/spreuken die zij bedacht voor sluitzegels. Op één
vel 65 sluitzegels met elk een andere tekst.
Een enkel voorbeeld van haar fantasie:
-Is Engels je moedertaal? Dan heb je een probleem. Alle
andere talen zijn geheimtalen
-Esperanto – een probleem minder op de wereld
-Na 5 lessen Esperanto voelde mijn moeder zich al
communicatiespecialist
-U spreekt Engels, Frans, Duits en Spaans. Wat zegt u
tegen een Chinees in Bulgarije?
Zo treffend, zo simpel - geniaal in alle eenvoud. Dat
kenmerkt Joke.
Ans Bakker-ten Hagen, mede samengesteld uit gegevens van
Rob Moerbeek en Ineke Emmelkamp
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Ter herinnering aan Joke Hoobroeckx-Dooren
Dankwoord
Medeleven na het overlijden van Joke Hoobroeckx
ontving de familie van veel kanten. Niet alle
adressen zijn bekend. Daarom ook bij deze dank
aan eenieder van wie de familie een condoléance
bericht ontving.
Wouter Hoobroeckx

In gezelschap van een gast die Esperanto
spreekt uit Klatovy, de zustergemeente van
Heemskerk (tweede van links is Wouter
Hoobroeckx, toen burgemeester van
Heemskerk, Joke geheel rechts)

Joke bij een actiemuur over Esperanto

Joke hier bij een actie om Zamenhof onder de
belangstelling te brengen, met Nora en Rob Moerbeek

Allerlei korte slagzinnen die Joke bedacht
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Lingvo

Lingua franca
Kees Ruig
Onlangs verscheen er in de media een bericht dat, als
het aan de Fransen ligt, het binnenkort afgelopen is
met dat eindeloze gebruik van het Engels binnen de
instituties van de Europese Unie, nu er geen landen
meer zijn binnen de EU die Engels als officiële taal
hebben opgegeven aan Brussel. De Franse minister
van EU-zaken Clément Beaune vindt het moeilijk uit te
leggen, dat men in Brussel zo vasthoudt aan een soort
gebroken Engels. Door een universitair docent werd
dat n.a.v. de verengelsing van onze universiteiten in
een dagblad ‘Dunglish’en ‘Globish’ genoemd. De heer
Beaune betoogde, dat het niet zijn bedoeling was het
Frans als lingua franca in Europa te promoten, maar hij
pleitte tegenover journalisten voor werkelijke
‘taalkundige diversiteit’. “Laten we weer wennen aan
het spreken van onze talen”. Hij bedoelt hiermee, dat
de EU haar eigen taalwetten dus weer consequent in
de praktijk moet brengen en hiermee taaldiscriminatie
moet uitsluiten. Deze wetten werden ingevoerd toen
de EU nog EEG heette en heel wat minder landen
omvatte dan de huidige 27. Dit grote aantal EU-landen
maakt de talenkwestie nogal complex. Maar één of
een paar talen voortrekken is taaldiscriminatie en
zoals vermeld tegen de wet.
Steenkolenengels
Toch zat de heer Beaune dicht bij de oplossing toen hij
het had over een lingua franca, dus één
gemeenschappelijke taal voor internationaal gebruik.
Een nationale taal is hiervoor echter ongeschikt; dat
heeft het gebruik van het Engels al duidelijk bewezen.
Met de taal krijg je ongevraagd de Angelsaksische
cultuur en mentaliteit binnengegoten en bovendien sta
je als niet-‘native speaker’ altijd achter op iemand die
het van huis uit gesproken heeft. Dan ligt
steenkolenengels op de loer. Dus zouden we naar een
neutrale (= niet-nationale) taal moeten zoeken.
Gelukkig hoeven wij dan niet lang te zoeken, want zo’n
taal bestaat al meer dan 130 jaar: ESPERANTO.
“Bestaat dat dan nog”, hoor je nogal eens roepen. Het
antwoord is simpel: “Ja en of”! Trouwens, al zou het
niet meer bestaan, dan haal je het toch weer
tevoorschijn als daartoe de behoefte is. Net als
vergeten groenten.

verschil met vroeger, waardoor veel mensen denken
dat het Esperanto in onbruik is geraakt. Vroeger was
men actief lid van een Esperantoclub, die enerzijds
onder de koepel van de internationale Esperantobond
viel en anderzijds overal lokale afdelingen had, waar
mensen bij elkaar kwamen om de taal te praktiseren.
Deze structuur bestaat nog steeds, maar lijdt een
kwijnend bestaan omdat het Esperantoleven zich nu
grotendeels op internet afspeelt. En daar neemt het
een vooraanstaande plaats in.
Duolingo
De aanbieder van online-talencursussen, Duolingo,
heeft momenteel meer dan 760.000 cursisten die
Esperanto leren.
Een van die cursisten is de schrijfster en journalist
Sylvia Witteman. In haar kolom in Onze Taal van
november 2020 schrijft zij o.a.: “Instinctief begreep ik
alle woorden; ik racete door de leerstof als een heet
mes door de boter. Wat een geniale taal! Die simpele
grammatica, die woorden die als legobouwseltjes zijn
samengesteld uit een stam met verschillende voor- en
achtervoegsels. Als een man viro is, wat is er dan
logischer dan een vrouw virino noemen? Als sana zeer
terecht ‘gezond’ betekent, dan is malsana toch het
enige logische woord voor ‘ziek’?”
Dr. Zamenhof
Het Esperanto is samengesteld door Dr. Lejzer
Zamenhof in zijn geboortestad Bialystok, tegenwoordig Pools maar in de 19e eeuw een Litouwse stad in
het Russische rijk, waar Joden een groot deel van de
bevolking vormden. Er werden daar nogal wat talen
gesproken: Litouws, Pools, Russisch, Duits, Jiddisch.
De talenchaos leidde tot veel onbegrip en ruzies en de
idealistische Zamenhof was van mening dat één
gemeenschappelijke taal de problemen zou oplossen.
In 1887 verscheen het eerste lesboekje. Een taal
zonder uitzonderingen. De grammatica (16 regels)
past op een briefkaart. Het stelsel van voor- en
achtervoegsels beperkt het leren van eindeloze rijen
woordjes. Er wordt wel gezegd, dat als je 800
woorden leert, je er 2000 kent. Door het karakter van
de taal komt de taalstructuur mooi naar voren en dat
leidde weer tot een toegevoegde waarde van deze
taal: het propedeutisch karakter ervan. D.w.z. dat als
je Esperanto kent, je andere talen sneller leert dan
wanneer je geen Esperanto kent.

Maar dat hoeft niet, want het is nog springlevend. Tal
van tijdschriften en boeken worden uitgegeven,
internationale vakverenigingen floreren, congressen
en andere bijeenkomsten vinden frequent over de hele
wereld plaats. Helaas dankzij Corona nu vooral
Waarom is het Esperanto dan nog steeds niet
virtueel. En daarmee kom ik meteen op het grote
doorgebroken? Ik denk, dat u het antwoord eigenlijk al
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kent, want het is hetzelfde als waarom het Nederlands
steeds meer wordt gediscrimineerd en verdrongen
wordt door (overbodig) Engels: DE POLITIEK! Want in
wezen zag mijnheer Beaune graag zijn Frans als lingua
franca in Brussel en daarom duikt hij nu, na de Brexit,
zo fel op het Engels. Maar hij ziet wel dat dat niet
haalbaar is.
Wereldesperantobond
Gelukkig zijn er ook instanties die het Esperanto wel
als oplossing zien. De V.N. bijvoorbeeld. En de Wereld
Esperantobond (UEA, Universala Esperanto Asocio) is

al heel lang actief lid van UNESCO. Want wat is er nou
mooier dan tweetaligheid voor iedereen: een taal voor
nationaal gebruik en een voor internationaal gebruik!
En als een land meertalig is, kan het Esperanto zelfs
binnen een land een rol spelen.
Wilt u meer over Esperanto weten? Voer dan
eenvoudig het woord ‘esperanto’ in op Google en u zit
voorlopig nog wel even achter uw computer.
Met toestemming overgenomen uit de Nieuwsbrief
Taalverdediging.

"Devas resti spaco por maltoleremuloj. Ĉu ili estas 'vekitaj'* aŭ
aliĝas al ekstrema naciismo. Vi ne nepre pravu por ke vi rajtas
paroli. Se nur la "vero" estas permesita, ĝi ĉesas ekzisti."
Twitero 7 marto, @torfsrik, Rik Torfs, profesoro ĉe KU Loveno, eklezia advokato

*en la angla lingvo: 'Woke'

★

Sekvaj E-kursoj kaj renkontoj
en la franca E-kastelo Gresillon

Jen la aktuala programo laŭ nia reta agendo: https://gresillon.org/agendo.
Por ajna demando skribu al: gresillon@gmail.com aŭ kastelo@gresillon.org.
2021-jul-23/aŭg-02:
2021-jul-25/31:
2021-jul-26/29:
2021-jul-05/09:
2021-aŭg-02/12:
2021-aŭg-13/20:

Maratona Esperanto-kurso kun Ilona Koutny, Renée
Triolle, Marc Giraud, FEI-ekzameno
Internacia E-Konferenco post OSIEK pri variaj temoj
AMO pri "Kulturo pere de Esperanto"
Verda Naturisma Semajno kun INOE
Festa Semajno por infanoj kaj familioj kun Nicky, Jean-Luc, Larisa...
FESTetOvenas, mojosa junulara renkontiĝo kun elstara Emuzik-programo

2021-oktobro-20/24: Ĥora (korusa) renkonto de Interkant kun Zdravka Bojĉeva
2021 oktobro-20/24: Migrada semajno (nur en Esperanto) kun Olivier Buisson
2021-okt-24/nov-01: AŬTUNE, la Esperanto-ferioj - kun halovena festo

Bert de Wit: "Ik ben er
twee keer geweest. Het
is erg leuk, ook voor
leerlingen die een
cursus willen volgen.
Het kasteel ligt in de
buurt van Angers, maar
het dichtstbijzijnde dorp
heet Baugé."

Sanon kaj liberon, Bert Ŝuman
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Felietono
Roterdamo 2020
Dum la pandemio la verkisto iris en sian kelon kaj trovis lukon neniam viditan antaŭe. Li falis al la jaro 4020 kaj
renkontas Fobo-n: malgrandan, senharan, estulon. En ĉi tiu numero vi legas la lastan parton de la rakonto.
En mia propra kazo, almenaŭ, ne estis tiele. Oni
maljuste senigis min de miaj rajtoj. Ne, ne, absolute ne!
Mi ne povis pardoni la fortulojn. Sed malfortulojn kaj
pardonpetintojn ja jes. Mi ankoraŭ estis homo.
Krom miaj propraj tiaj pensoj, estis io stranga en mi kiu
malhelpis min bedaŭri. Mi tute ne bedaŭris pro mia
decido resti homo. Kio okazis al mi? Mi, kiu dum la tuta
vivo estis fidela idealisto pri tre bonaj idealoj, egaleco
inter homoj, mediprotektado, neŭtrala interlingvo,
socia justeco, bazaj loĝejo, sanzorgado kaj manĝado
por ĉiuj ktp. nun fariĝis venĝema estulo.
Mi sentis la danĝeron sed samtempe ĝuis tiun
danĝeron. Mi kontentigis min mem ke mi estu danĝera
kontraŭ malbonuloj kaj kontraŭ la malbono ĝenerale.
Sen havi klaran difinon pri la malbono, mi ekscitiĝis nur
pro imagita plezuro kontraŭi la malbonon. Mi pli pensis
pri krono sur mia kapo ol pri saĝo en ĝi, eĉ se en mia
krono nestus neniu panegiristo*.
Dum tiuj plaĉaj deliraj pensoj mi rigardis ofte al Fobo.
Klare mi perceptis rian bedaŭron kaj eĉ kompaton.
Fobo malespere diris sian lastan frazon: "Vi homoj
bezonas ade venki, sed ni nur unu fojon! Bonvolu lasi
nin venki. Mi promesas ke tio estas pli bona por vi kaj
por ĉiuj".
Verŝajne pro miaj tiaj potenc-frenezaj pensoj la
sciencistoj decidis ĉesigi sian kontakton kun mi. Eble ili
volis sen mia interveno daŭrigi la laboron. Mi ne scias
kio okazis. Mi perdis la sinsekvon de iliaj agoj. Ili ne
volis ke mi sciiĝu pri ilia plano. Mi nur certis ke ili
ankoraŭ daŭrigas la laboron sed mi ne povis kompreni
kio okazas.
Kun Zozo mi ankoraŭ tenis mian kontakton. Mi
perceptadis rin. Ri pli kaj pli digestiĝis en mia ventro
kaj mi pli kaj pli avidis plian fortiĝon.
Venis la momento kiam mi perceptis ke Zozo korpe
tute digestiĝis kaj mi fariĝis io pli ol Suhomo. Sed
ankoraŭ mi "havis" Zozo-n kun kaj en mi. Kvazaŭ ni
estis du memstaraj estuloj kapablaj pensi memstare
sed por agi per mia korpo povis decidi nur mi, la unua
homa "mi"! Tiu "mi" kiu komencis paroli kun vi ekde la
komenco de ĉi rakonto.

Mi komencis testi miajn novajn kapablojn, ŝvebi en la
aero, spiri sen miaj pulmoj, levi aĵojn nur per mia
rigardo, kompreni la detalojn pri ĉirkaŭaj naturaĵoj pri
kiuj normala homo estis tute blinda kaj pli interese, eĉ
legi denove la mensojn kaj pensojn de la Suhomoj...
Sed verŝajne la Suhomoj estis ankoraŭ en konfuzo kaj
ne sciis precize kion fari kun mi. Mi senpere perceptis
ilian komunikadon unu kun la alia. Mi tutklare vidis ke
Fobo kompate rigardas min kaj diras al mi: "vi jam
scias iojn kiojn vi ne devus scii".
Iu proponis ke oni mortigu min. Alia respondis ke la
mortigo ne estas solvo, sed nur forviŝo de la problemo
kiun oni nepre devus solvi, se ne, alitempe kaj aliloke la
problemo denove reaperos. Alia proponis malliberigi
min. Iu respondis ke en tia kazo oni devus ĉiam zorgi
ke mi ne fuĝu aŭ ne transdonu miajn novajn sciojn al
miaj ĉirkaŭuloj.
Finfine la plimulto voĉdonis por mia liberiĝo. Oni moke
diris ke jes, oni liberigos min por ke mi, kiel la paradiza
serpento, estu libera en formo de diablo kiu kaptitas
en siaj scioj, kiel Adamo kaj Eva, kiuj hontas kaj
vagabondas ekde la ekscio. El scio rezultas dubo kaj
dubo formanĝas la feliĉon. Kiu ekscias tiu devas foriri
el la paradizo. Paradizo estas por debilaj obeemuloj
nek viglaj diabloj. Kiu ekscias tiu igas sian paradizon
infero...
Mi perceptis ke ili estas koleraj. Neniam antaŭe mi
vidis iun Suhomon koleran. Unu el ili kriis:
- Vi elektis malfeliĉon. Vi estas malfeliĉa kaj vi
malfeliĉigos aliulojn. Tiu via emo al potenco, kaj
samtempe al scio, estas granda kerno de malfeliĉo.
Nun vi scias, kaj ni ankaŭ, ke feliĉo ne ekzistas por
homo, nek por Suhomo. Tio ĉi estas komenco de
granda ŝanĝo. Ni liberigas vin por ke vi restu malfeliĉa
homo, ĉiam serĉanta. Iru! Vi estas libera. La Korona
pandemio jam finiĝis! Sed vi perdis multajn jarojn.
Lernu kiel vi povos konduti dum venontaj jaroj. Ni
eraris. Ne eblas ŝanĝi homon tiom rapide...
Nun denove mi estas en Roterdamo 2020. Sed ili
eraris. Io vere ŝanĝiĝis. Nun mi komprenas multe multe
pli. Sed mi ne komprenas kial la najbara knabino
revidinte min diris "bonrevenon" kaj ekridis kiel Zozo.
Said Baluĉi Roterdamo 2020

* panegiro= een lofdicht op iemand
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Vortserĉenigmo
La temo de la enigmo de ĉi tiu eldono estas Sciencfikcio.
Solvu ĉi tiun enigmon
per forstrekado de
ĉiuj vortoj el la listo
sube.
La restontaj literoj
kune formos frazon.

Solvo de la lasta vortserĉenigmo:
"Ni manĝas salaton ekstere en printempa suno".
Ewald, Frans kaj Kees estas la gajnintoj de la
vortenigmo el Fenikso nr. 3. Ili intertempe ricevis la
kompaktdiskon.
Ĉu vi sendos la solvon de la nuna vortenigmo? Tiam vi
havos eblecon ricevi kompaktdiskon. Sendu vian solvon
antaŭ la 26-a de julio kaj mi lotumos kompaktdiskojn
inter tiuj, kiuj ensendis la solvon!
Ineke Emmelkamp,
sekretario@esperanto-nederland.nl

Kreita de
Frank van Hertrooij

Frazo:

Apokalipsa
Artefarita
Eksterterulo
Ekvacioj
Elektronika
Estonteco
Etiko
Flugi
Fortokampo

Homaro
Kontakto
Kosmoŝipo
Kvantuma
Lasero
Lumo
Milito
Nifo
Planedoj

Robotoj
Scienco
Steloj
Suno
Teknologio
Teleportilo
Tempovojaĝado
Utopia
Vermotruo
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La Virtuala Kongreso
La Universala Kongreso denove estos virtuala
Fonto: UEA.Facila
La Universala Kongreso de Esperanto (UK) ĉi-jare
estis planita por Belfasto en Nord-Irlando, kaj ĝis la
lasta minuto oni ankoraŭ esperis, ke ĝi povos okazi.
Sed verŝajne neniu surpriziĝis, kiam finfine antaŭ
kelkaj tagoj la estraro de UEA (Universala EsperantoAsocio) decidis kun bedaŭro nuligi la aranĝon.

"Paco kaj konfido:
universalaj valoroj"
Anstataŭ la ĉeesta kongreso, la duan fojon okazos
Virtuala Kongreso de Esperanto (VK). Ĝi okazos en la
samaj tagoj antaŭviditaj por la UK, de la 17-a ĝis la 24a de julio. Ankaŭ la kongresa temo estos sama: “Paco
kaj konfido: universalaj valoroj”. Ĉiu UK havas temon,
sed krome ĉiam okazas multaj aliaj programeroj:
diskutoj, prelegoj, seminarioj, prezentoj de libroj kaj
verkistoj, koncertoj, kunvenoj de Fakaj Asocioj,
administraj kunsidoj, kaj simile. Tiuj okazos ankaŭ dum
la virtuala kongreso. Estos ankaŭ multaj ĉambroj, kie
eblos renkontiĝi kun aliaj homoj por neformale
kunbabili, same kiel en ĉiu ajn ĉeesta kongreso.
Ne estas strange, ke oni decidis nuligi la kongreson en
Belfasto, pro la daŭraj problemoj kaŭzataj de la
pandemio. Aldoniĝas pluraj aliaj problemoj: necertecoj
pri la vojaĝkondiĉoj ĉi-somere; nesufiĉa progreso de la
vakcinado en Eŭropo kaj internacie; kaj duboj ĉu
vojaĝantoj devos fari multekostajn testojn aŭ resti en
kvaranteno.
Sed estas ankaŭ alia kialo. Pro la pandemio, la nordirlandaj instancoj decidis okupi la planitan
kongresejon. Dum nedifinita periodo la kongresejo
estos uzata por vakcini homojn en Belfasto, sen la
eblo uzi ĝin por aliaj celoj.

faros tion frue. Do, dum vi atendas aperigon de la
formularo, ni rekomendas, ke vi ĉiuokaze aliĝu al UEA.
Tion vi povos fari per la reta aliĝilo.
Ni esperas renkonti ĉiujn legantojn de uea.facila ĉe la
virtuala kongreso!
Pri UEA.Facila
En la retejo UEA.Facila aperas informoj kaj novaĵoj pri
UEA kaj la Esperanto-movado. La artikoloj estas
mallongaj kaj facilaj por helpi homojn, kiuj nun lernas la
lingvon, kaj ili enhavas nur la radikojn troveblajn en la
listo de facilaj vortoj. Se en iu artikolo aperas vorto, kiu
ne troviĝas en tiu listo, eblas facile trovi ĝian difinon.

La Estraro de UEA esperas, ke anstataŭ veni al la 106a UK, multaj esperantistoj ĝuos la 2-an Virtualan
Kongreson. La 1-a VK la pasintan jaron estis tre vigla
evento. Efektive, ĝi estis tiel sukcesa, ke espereble en
estontaj jaroj la universalaj kongresoj ĉiam estos
almenaŭ parte virtualaj. Tiel ĉiuj esperantistoj tra la
mondo povos ĝui la etoson de internacia kongreso, eĉ
se ili ne povos partopreni en la ĉeesta kongreso.
La formularo por aliĝi al la VK baldaŭ aperos en la reto.
Individuaj membroj de UEA povos aliĝi senpage, se ili
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Bonvenon al la Virtuala Kongreso
Mesaĝo al la nederlandanoj
Fernando Maia Jr., Universala Esperanto-Asocio | Vicprezidanto
"Mi tre ĝojas kapti la okazon saluti la samideanaron de Nederlando.
Bedaŭrinde ni ankoraŭ ne sukcesos ĉeeste saluti unuj la aliajn, kiel eblus - almenaŭ
al kelkaj inter ni - dum UK. Sed esperinde denove la Virtuala Kongreso sukcesos mildigi
niajn distancojn kaj rekuraĝigi nin ĉiujn. Pasintjare la VK estis vere valora, ĉar ĝi estis renkontiĝejo de ĉirkaŭ 2
000 esperantistoj el la tuta mondo - efektive venintaj de preskaŭ 100 landoj (kaj por kelkaj ĝi estis la unua fojo
partopreni tiel internacian eventon). En 2021 estas vero, ke la mondo jam pli alkutimiĝas al retaj eventoj kaj
povas aspekti, ke nun la VK ne estos plu granda novaĵo. Mi parte konsentos, ĉar la 2-a VK ja heredas de sia
antaŭulo, sed kiel nova eldono ĝi ankaŭ havos novaĵojn kaj malsamajn proponojn. Krom tio ĝi certe ankaŭ estos
denove belega okazo kunigi homojn de foraj landoj kaj interesatojn de pluraj temoj kaj fakoj. Mi kun varma koro
invitas ĉiujn samideanojn de Nederlando aliĝi al la 2-a VK. Ĝi estas senpaga por individuaj membroj de UEA
aliĝintaj ĝis la 4-a de julio. Kaj por UEA estas sendube grave, ke Nederlando reprezentiĝas dum la evento. La
aliĝintoj baldaŭ komencos ricevi la Kongresan Kurieron, kiu malsame al la UK-oj, dissendiĝos jam frue kaj estos
spaco por organizantoj kaj aliĝintoj dividi informojn. Ne maltrafu esti inter la ricevontoj. Mi atendas vian ĉeeston
kaj esperas, ke kaj la VK kaj la Kongresa Kuriero estos utilaj spacoj por informi pri la agadoj kaj kulturo de
Nederlando por la tutmonda samideanaro.
Bonvenon!"

Iru al https://vk.esperanto.net por la programo kaj por aliĝi.

Eventa Servo
Hoe kom ik de zomer door zonder fysiek naar een
esperanto-congres of studieweek te gaan? Het laatste
studieweekend is ook al weer even geleden!
Ga naar de website Eventa Servo
(https://eventaservo.org/ ). Hier zijn tientallen
bijeenkomsten te vinden die je digitaal kunt volgen.
Vaak via Zoom, maar soms via een andere manier. Klik
op de button ‘reta’ en er verschijnen minstens 200
mogelijkheden voor de komende weken.

Ik denk dat de esperantisten uit Canada of Australië het
vast leuk vinden als jij – uit Nederland – ineens op het
beeld verschijnt!
Je kunt veelal gratis meedoen met deze bijeenkomsten.
Op Eventa Servo kun je van alles zelf opzoeken, daarom
heb ik hier verder geen links gegeven. Deze reis door de
Ik noem er een paar:
wereld kun je zelf organiseren! Je komt van alles tegen.
Op zaterdagmiddag verzorgt Anna Lowenstein een
Is het leuk? Dan blijf je gewoon mee doen? Is het niet
cursus. Elke week is er weer een ander onderwerp aan leuk, dan zoek je wat anders. Of je gaat gewoon even de
de beurt. Op maandagavond is er voor
afwasmachine uitladen of een kopje koffie drinken. Maar
Nederlandstaligen een cursus, vanuit Vlaanderen. Op
wat je ook doet – schrijf er iets over voor Fenikso!
dinsdagavond is er altijd een programma vanuit
En vergeet niet om deel te nemen aan het tweede
Herzberg, de Esperanto-stad, in Duitsland. Op
Virtuala Kongreso de UEA. Het wereldcongres in Belfast
woensdagavond kun je naar Hameln (Duitsland) reizen. kan niet worden gehouden. Wel via internet, van 17 juli
De groep daar verzorgt altijd een goed programma.
tot 24 juli 2021.
Leuk om mee te doen. Er is muziek, spelletjes
En dan is er hopelijk een studieweekeinde in Krikkenhaar!
enzovoort. Op vrijdagavond verzorgen twee clubs ‘La En heb je vragen over Eventa Servo of het
Verda Stelo’ en London samen het programma.
studieweekeinde, dan kun je bij mij terecht.
Of wil je iets van ‘origami’? Dat kan ook. Of een
spelletje doen? En als je ’s nachts wakker bent, dan is Groeten, Ineke Emmelkamp
er ook genoeg te doen in andere delen van de wereld. studsemajnfino@esperanto-nederland.nl
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Senpaga
Oferto de libroj
Post la apero de Fenikso nr. 3 mi ricevis plurajn petojn de
membroj kiuj deziras rigardi al la listo de libroj.
Al Ewald mi sendis plurajn librojn. Mi estas ŝparema. Mi
enpakis la librojn en la paperan ujon en kiu la kompanio Hello
Fresh metis la ingrediencojn por la manĝoj, kiujn mi mem
poste povas prepari. Sed ……….. hazarde mi ne vidis ke restis
ajlo-peco en la papera ujo.
Kelkaj homoj bone legas Fenikson. Dum la Zum-kunveno de la
groningena klubo Johan demandis min: 'Ĉu vi havas
tegmenton?' Mi respondis: 'Jes, kompreneble.' Li iom miris
ĉar mi skribis, ke mi ne havas subtegmentejon. Sub mia
tegmento estas la gastoĉambro kaj biblioteko. Sed fakte tio
ne estas subtegmentejo!
Nun restas en la listo 27 libroj. Dum la lastaj semajnoj mi
forsendis entute 52 librojn al 13 diversaj homoj! Mi planas
sendi stokon de libroj al la lernejo Instituto Zamenhof en Togo. Sed mi devas bone plani tion, nuntempe necesas
aldoni precizan liston de ĉiuj libroj kaj gazetoj kiujn mi deziras forsendi!
Mi aldonas kelkajn ‘novajn’ librojn al la listo. Ekzemple: du librojn, kiuj estas verkitaj de fama frisa verkistino
Nynke van Hichtum. La plej fama estas ‘La dekopo de Afke’, sed ŝi verkis ankaŭ ‘Kudlago, la malgranda eskimo’.
Haveblas libreto pri nederlandaj mueliloj kaj rakonto pri Johano, eta knabo el Roterdamo. La aliaj titoloj estas en
la listo!
Ĉu vi deziras ricevi la liston? Petu al mi. - Senpage kaj volonte mi sendos al vi la deziranta(j)n libro(j)n. Vi pagos
nur la sendokostojn por la libroj.
Ineke Emmelkamp, sekretario@esperanto-nederland.nl
tel. 050 – 5718842

Vikipedio pliproksimiĝas al 300 000 artikoloj
Chuck Smith fondis la Vikipedion en Esperanto en novembro de 2001 kaj
nun ĝi havas pli ol 297.000 artikolojn. Tiel ĝi fariĝis la plej granda
esperanta enciklopedio. Ĝis julio de ĉi tiu jaro okazis kampanjo de UEA,
ELiSo, ILEI kaj E@I por atingi pli ol 300.000 artikolojn.
La sukceso de Vikipedio ŝuldiĝas al la multaj redaktantoj, kiuj dediĉis kaj
plu dediĉas nekalkuleblajn horojn al ĝia verkado. La utilo de Vikipedio
multe dependas de fakta kvalito kaj longeco de artikoloj, sed ĝenerale, ju
pli multaj artikoloj, des pli utila Vikipedio estas por esperantistoj.
Antaŭ ol verki artikolojn de Vikipedio, vi kreu konton. Tiam vi povas facile
krei novajn Vikipedio artikolojn per EnhavTradukilo, per kiu vi bazas viajn
Esperantajn artikolojn sur artikoloj en aliaj lingvoj. Instrua video klarigas kiel
fari ĉi tion. Ĉe UEA vi povas aĉeti libron de Ziko van Dijk: ‘Vikipedio por vi,
Kiel ĝi funkcias, kiel vi kontribuas’, kontraŭ la prezo de 3,00 €.
Por pliaj informoj pri la kampanjo vidu: https://tinyurl.com/pmeaxj2j (1)
Kiel ekverki artikolojn de Vikipedio, iru al: https://tinyurl.com/2cr3cn4f (2)
(1)

(2)
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Revuo-interŝanĝo

de Alfonso Pijnacker
“Revuo-interŝanĝo” estas projekto por legi pliajn revuojn. Pro tio nia revuo Fenikso estas regule sendata al alilandaj
redakcioj en la espero rericevi ties eldonaĵojn. Kiam leganto ŝatas havi ricevitan revuon aŭ artikolon el ĝi, bonvolu
kontakti min pere de retadreso a.pijnacker@simpc.nl.
Tiu ĉi projekto rilatas nur al paperaj revuoj. Enretajn revuojn oni povas mem trovi per klakado.
Nu, en la lasta periodo mi ricevis jenajn revuojn:
Esperanto, numeroj 1356/aprilo kaj 1357/majo 2021.
En numero 1356 demandoj al Rogener Pavinski, redaktoro
de la revuo Kontakto. Memkompreble enestas la rubriko
“Afriko brilas” kaj dupaĝa artikolo pri Esperantotemo=ekspozicioj en la muzeo de la Welf-kastelo en la
Esperanto-urbo Herzberg.
En numero 1357 tripaĝa intervjuo kun Renato Corsetti, kiu
festis sian 80-jaran jubileon. Trafis min rubriko/projekto,
pri kio mi pensis ke ĝi ne plu ekzistas. Tamen, jes.
Raporteto pri la ĝemelaj urboj Parizo kaj Romo.
Samtempe estas alvoko entrepreni ion inter ĝemelaj urboj
kaj kontakti la komisiiton pri ĉi tiu agado:
raymonde.coquisart@yahoo.fr.
Sennaciulo, numero marto-aprilo 2021.
La enhavo estas kiel oni povas atendi: problemoj en
Goma (DR Kongo), subskriboj kontraŭ nukleaj armiloj,
enkarcerigo de ĵurnalisto en Turkio, Stalin kaj socialismo,
planeda dieto, aksiologio. Sufiĉe por plenigi longan
vesperon en ĉi tiu koronvirusa periodo. Krome, mi legas
ke sennaciuloj havas taskon, nome “imunigi
esperantistojn kontraŭ la naciisma bacilo”. Do, se vi ŝatas
la aferon, bonvolu peti la revuon.
La Revuo Orienta, numeroj 2 (februaro) kaj 3 (marto) 2021.
En numero 2 la verko “Mia 20-jara vivo kun karega
Patrino”, verkita de Akiko Yamamoto. Ĝi estas rakonto de
kato pri sia vivo. La verko estas premiita per la 1-a premio

en la originala branĉo de Literatura Konkurso de Japana
Esperanto-Instituto (JEI) 2020. En la rubriko “Facila
Esperanto” staras poemo “Aŭ tio aŭ ĉi tio” de fama
brazila poeto Cecilia Meirelles. Ĝi refleksas la eternan
demandon: “Kion fari?" Nu, faru tion aŭ ĉi tion.
En numero 3 la verko “ Sciencisto kaj artisto”, tradukita
de Macuki Joŝinobru. Ĝi enhavas filozofan trarigardadon
de ambaŭ fakoj, rilate unu al la alia.
Norvega Esperantista, numero 2 (marto-aprilo) 2021
Kiel la jarraporto de Esperanto Nederland staras en
Fenikso, tiel troviĝas la jarraporto de la Norvega
Esperantista Ligo en Norvega Esperantista. Do, ĉifoje
preskaŭ la tuta enhavo rilatas al la agado en 2020. Ja,
enestas 2 paĝoj pri la preleg-turneo tra Francio de
Claude Rouget. Li estas biciklo-fanatikulo kaj biciklis el
Norvegio al Portugalio. Claude Rouget originas el Francio,
do dumvoje en Francio li povis en denaska lingvo alparoli
aŭskultantojn, ne nur esperantistajn. Fakte li unue
kontaktis Yves Nicolas, loĝanta en Caen, kiu organizis la
turneon.
Ekster la revuoj
En Fejsbuko mi vidis hazarde artikolon, jam publikigitan
en 2014 en la revuo La Ondo, pri Lusin, fama ĉina
verkisto. Ĉinaj esperantistoj alte taksis Lusin kaj tradukis
la tutan beletran verkaron de Lusin kaj eldonis ĝin en
Esperanto.En Vikipedio troviĝas informoj pri Lusin.

Ni serĝas novan leganton de revuoj
Alfonso Pijnacker informis nin, ke pro sia saneco li ne plu povas verki la rubrikon Revuo-interŝanĝo. En ĉi tiu
numero ni publigigas lian lastan kontribuon. En majo 2019 Alfonso sukcedis Gerrit Berveling kiel la verkanto de ĉi
tiu rubriko, kaj li skribis pli ol 10 paĝojn entute pri multaj intersesaj aferoj, kiujn li legis en aliaj revuoj. Ni kore
dankas Alfonson por liaj kontribuoj kaj deziras al li bonan sanon.
Nun, kiam Alfonso ĉesis kontribui, ni serĉas novan leganton de revuoj. Se vi ŝatas legi multe kaj verki artikolon
ĉiun duan monaton pri la plej interesaj artikoloj de la revuoj, tiam tio certe estas por vi. Vi povas skribi kiel ajn vi
volas, kun persona tuŝo. Se leganto volas legi tutan artikolon, vi povas sendi ĝin al li, ciferece aŭ poŝte.
Vi povas respondi al nia retadreso: redakcio@esperanto-nederland.nl.
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Eŭropa Unio (EU)

Apogu Esperanton en la Eŭropa Unio
La Eŭropa Unio (EU) konferencas por ellabori gvidliniojn por plia evoluo. Kadre de la konferenco la eŭropunia
civitanaro estas invitita proponi kaj diskuti ideojn, kiamaniere EU evoluu. Tiu civitana debato okazas en reta
platformo: https://futureu.europa.eu/ (havebla en ĉiuj 24 oficialaj lingvoj de EU, elektu vian lingvon).
Temas ankaŭ pri lingvopolitikaj demandoj rilate al la lingva reĝimo de
EU (komuna lingvo, lingva egalrajteco, instruado de lingvoj en lernejojktp.).
Gravas, ke esperantistoj ekapogas por-esperantajn proponojn …
…ĝis komence de septembro 2021!
Se por-esperantaj proponoj ricevas grandnombran
apogon en la eŭropunia debata platformo, niaj organizoj
(UEA, EEU, landaj asocioj) povos pli sukcespromese
dialogi kun reprezentantoj de EU-instancoj, kiam tiuj
preparas la decidojn pri realigotaj ideoj.
Via apogo utilas ĝis komence de septembro 2021, ĉar
tiam komenciĝos la traktado de civitanaj proponoj.

centoj da proponoj. Ju pli konciza kaj trafa via
komento, des pli pozitive ĝi influos la akcepton de la
propono.
Pripensu ke la celgrupo de niaj proponoj kaj komentoj
ne estas niaj samideanoj. Ne skribu en Esperanto!
Ne donu lingvajn aŭ historiajn lecionojn pri nia lingvo.
Sufiĉas doni ligilon al bona fonto por scivolemaj neesperantistoj.

Bonvolu apogi tiujn proponojn:
The EU needs improved language learning
(Proponas grandskalan projekton pri Multlingva
Akcelilo en lernejoj)
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36
/proposals/23893
Esperanto, a common and neutral language,
designed to be easy to learn. A new tool for a more
united European Union.
(E-o, komuna kaj neŭtrala lingvo, facile lernebla =
nova ilo por pli unuiĝinta EU)
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8
/proposals/5399
Taalonderwijs in Europa
(Enkonduko de E-o en lernejojn)
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36
/proposals/260
La landoj de la Eŭropa Unio
Official recognition of Esperanto as one of the
languages of EU citizens (agnosko de E-o kiel unu
el la lingvoj de EU-civitanoj)
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8
/proposals/17955
Kelkaj konsiloj
Vi ne nur povas apogi por-esperantan proponon (nepre
faru tion!): vi povas ankaŭ komenti tiajn proponojn. Uzu
tiun eblecon saĝe, indas atenti kelkajn konsilojn:
Skribu laŭeble ne tro da komentoj. Nia celgrupo, la
membroj de la civitanaj paneloj kiuj pritraktos,
diskutos kaj decidos pri proponoj, devos okupiĝi pri

Teknikaĵoj
Por apogi por-esperantajn proponojn necesas registriĝi.
Jen konciza priskribo. Je via unua aliro al la retejode la
civitana platformo https://futureu.europa.eu:
elektu vian lingvon el la 24 oficialaj lingvoj de EU (ne,
bedaŭrinde Esperanto ne jam estas inter ili)
alklaku la ligilon„Ensaluti“ dekstre de la eŭropunia
flago
en la paĝo de „EU Login“ alklaku„Krei novan
uzantkonton“
plenigu ĉiujn kampojn, inkluzive la „kodon“. Necesas
entajpi la „kodon“, la signojn (literojn kaj ciferojn)
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Agado
afiŝitajn en la kaptila bildo („captcha“). Se tio
malfacile legeblas, alklaku la trilateran sagon > supra
la bildo (sub „entajpu la kodon“): sintetika voĉo
laŭtlegas la afiŝitan kodon. Aŭ alklaku la duoblan,
kurbitan sagon por afiŝi novan kaptilan bildon,
espereble pli bone distingeblan. Foje pluraj provoj
estas necesaj, ne malkuraĝiĝu! Atento: uskleco
gravas je la kodo.
Laste, alklaku la plej malsupran kampon „Krei novan
uzantkonton“.
Vi ricevos mesaĝon al la retpoŝtadreso, kiun vi ĵus
registris. Atendu tiun mesaĝon kaj alklaku la ligilon en ĝi.
Vi nun devas elekti vian pasvorton. Atentu pri la
kondiĉoj, kiujn la pasvorto nepre plenumu: longeco
almenaŭ 10 signoj, kaj ĝi devas ankaŭ plenumi almenaŭ
tri el la kvar afiŝitaj kondiĉoj.
Je via unua eniro vi vidos demandaron. Vi ne devas

respondi la demandojn, simple alklaku, ke vi ne deziras
respondi ilin. Aŭ respondu nur kelkajn, laŭ via deziro.
Kaze de teknikaj problemoj skribu al Klaus Leith:
KDL@gmx.eu
Pliaj informoj?
Se interesas vin la politika fono de la eŭropunia
„Konferenco pri la estonteco de Eŭropo”, utila
startpunkto estas la esperantlingva vikipedia artikolo:
https://eo.wikipedia.org/wiki/Konferenco_pri_la_estont
eco_de_Eŭropo.
Se vi interesiĝas pri detaloj de la maniero, kiel la
esperantistaro partoprenas la civitanan konsulton
kadre de tiu konferenco, sekvu la informojn en la
diskutgrupoj uea-membroj (https://groups.io/g/ueamembroj) kaj informa reto pri esperanto:
https://groups.io/g/informa-reto-pri-Esperanto.

Somera Esperanto-Perfektigo (SEP) en
Esperanto-urbo Herzberg am Harz (Germanio).
Ĉeestaj Esperanto-renkontiĝoj espereble baldaŭ
eblos. Tre interesa oferto venas de la EsperantoCentro Herzberg. Estos organizata inter la 6a kaj la
22a de aŭgusto 2021 denove la SEP: du semajna
Esperanto intensa kursaro. Eblas elekti mallongan
partoprenon.
Dum la kongreso, interalie, atendos vin:
seminarioj gvidataj de kompetentaj spertuloj
prelegoj kaj diskutoj — la prelegontoj aliĝas senpage
kursoj de Esperanto por komencantoj kaj
progresantoj
lingvaj ekzamenoj de IIE
libro-servo kun lastatempaj eldonaĵoj,
prezentotaj dum la kongreso
koncertoj kaj teatraĵoj
ekskursoj por konatiĝi kun la mirinda kaj unika
ĉirkaŭaĵo
Pli da informo: https://kongreso.esperanto.it/88/

La programo:
Esperanto intensa kursaro en A1-A2 kaj B1-B2
niveloj, konversacia perfektiga kurso en C1-nivelo,
ekskursoj al la belega regiono de la Harz montaro,
kulturaj kaj sportaj programeroj.
Pli da informoj:
Retejo Esperanto-urbo Herzberg:
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=42117099
En Eventaservo:
https://eventaservo.org/e/4cafa6

Ekzistas diversaj radio-stacioj kiuj elsendas en Esperanto
3ZZZ Radio
Ĉina Radio Internacia
Radio Frei
Kernpunkto

Muzaiko
Radio Havana Kubo
Varsovia Vento
Radio Vatikana

Diversmaniere vi povas aŭskulti elsendojn,
ekzemple:
- aŭskulti rete: http://esperanto-radio.com
- aŭskulti per apo (nur Android): Muzaiko
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Libroj
De wereldwandelaars, een verbond van idealisten
Vorig jaar verscheen het boek ‘de Wereldwandelaars’.
Op 16 juli 1911 verzamelden zich drie jongeren op de Dam in
Amsterdam. Een drietal jeugdige avonturiers had het plan
opgevat om een lange wandelreis te maken. Ze hoopten hun geld
te verdienen met de verkoop van portretkaarten en het schrijven
van stukken voor kranten en tijdschriften. De twintigers noemden
zich vegetariër, geheelonthouder en idealist. Later sloot zich ook
nog een meisje aan. Begin 1900 gingen jongeren wel vaker op
reis door Europa, maar dan met de trein, per koets en paard.
Alleen de rijkere mensen konden zich dit veroorloven. Deze
wandelaars kwamen uit de Haagse Schilderwijk, een arm milieu
en hadden geen geld voor deze luxe manier van reizen. Ze
wandelden door de Europese landen en sliepen vaak in de open
lucht of gratis bij mensen.
Een van de vier reizigers was Frans van der Hoorn. Hij had
Esperanto geleerd en gaf daar les in. Hij publiceerde ook artikelen
in ‘Laborista Esperantisto’. De andere wandelaars leerden
onderweg ook Esperanto. De drie jongens droegen alle drie een
lint. Drie teksten op de drie linten: ‘Wereldreiziger’,
‘Mondvojaĝanto’ en ‘Globetrotter’. In het boek staat een foto van
de jongens met deze linten. In het boek wordt regelmatig vermeld
wat ze onderweg met Esperanto ondernamen. Ze ontmoetten
Esperantisten in meerdere landen. In Wenen ontmoetten zij
mensen, die vegetariër en Esperantist waren. Ook hield Frans
daar een lezing in het Duits en Esperanto over de nationale
verdeeldheid die ze overal hadden gezien. Er werden veel
artikelen over hen geschreven, waardoor ze extra veel kaarten
konden verkopen! Hun bron van inkomsten.
Ik vind het een interessant boek. Jongeren, die niet rijk waren, en
dan zo’n wandelreis maakten. In het boek wordt de reis
beschreven, maar ondertussen worden ook allerlei
wetenswaardigheden uit die tijd vermeld. Dit maakt het boek erg
interessant. Het is geen saai boek, ik heb het in één ruk
uitgelezen.
De eerste wereldoorlog maakte een eind aan hun reis. Waar
eindigt de reis? Lees het boek!

Ward de Cock, één van onze leden, heeft
medewerking aan dit boek verleend. Hij
heeft de informatie over Esperanto in
Nederland in de vorige eeuw aangeleverd.
De wereldwandelaars, geschreven door
Wim Willems (1951). Willems is schrijver en
historicus. Uitgegeven in oktober 2020,
384 pagina’s, ISBN 9789021423654
Ineke Emmelkamp,
Mei 2021

Baantjer
De Peter Ebenaŭ
La traduko de "De Cock kaj la murdo en
preĝo" progresas konstante.
En la unua de junio ni tradukis jam pli ol 60
paĝojn kun grupo de 7 tradukantoj. Estas la
unua traduko, pri kiu oni diskutos kaj poste
ĝi estas kontrolita antaŭ la redaktado. Sed
la traduko progresas senĉese.

Ni ŝatus ke pli multaj (nederlandlingvaj)
esperantistoj konsiderus traduki kelkajn
paĝojn. Ju pli granda la grupo, des pli amuza
estos la kunlaboro. Ni aparte ŝatus ke pli da
homoj malpli ol 50-jaraj partoprenus.
Ensalutu!
peter5424@gmail.com.
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Kulturo
Nieuwe uitgave van Amikaro
Op 7 juni 2021 verscheen een nieuwe uitgave van het Esperanto leerboek
van Federico Gobbo: Amikaro. Het boek kun je printen op aanvraag. Er
zijn twee uitvoeringen, met luxe kleurenfotokaft of zwart/wit. Op de
website https://federicogobbo.name/amikaro/ kun je ook lijsten vinden
met de correcties op de eerdere uitgaven.
Amikaro betekent 'vriendengroep' in het Esperanto. Dit tekstboek of
leerboek vertelt het verhaal van een groep universiteitsstudenten in
Amsterdam, die deze taal vloeiend spreken en dankzij Esperanto
avonturen beleven. Amikaro wordt gebruikt als tekstboek van de
Esperantoklas aan de Universiteit van Amsterdam. Behalve zij kunnen
Esperanto-leerders hun taalvaardigheid verbeteren, terwijl ervaren
Esperanto-sprekers kunnen genieten van het verhaal.

Kiel kreskas la Esperanto-tulipoj de Ineke Emmelkamp?
La tulipbulboj kiujn mi metis en ujon unue bone kreskis, sed
tamen la rezulto estas malbona! Ili velkis antaŭ ol ekflori.
Mi metis kelkajn bulbojn en la ĝardeno mem, kaj nur kelkaj el ili
nun floras.
Ĉu aliaj membroj havas la samen sperton?
Ineke Emmelkamp

Oproep voor bijdragen
Elk lid van Esperanto Nederland houdt zich op zijn of haar eigen manier bezig
met Esperanto, variërend van het bestuderen van de grammatica, het
schrijven van gedichten of andere teksten, tot het ontmoeten van andere
Esperantisten, fysiek of op sociale media. We roepen je op om je ervaringen
met ons te delen. Je verhalen zijn meer dan welkom, zowel in het Esperanto
als in het Nederlands. Stuur ook foto’s mee. Grammaticale fouten corrigeren
we. Inkorten en andere aanpassingen doen we alleen in goed overleg.
Wanneer je wilt, kunnen we ook een interview houden. Neem bij langere
teksten eerst even contact met ons op.
Stuur uw bijdrage op naar: redakcio@esperanto-nederland.nl.
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Voor wie Als je nog nooit Esperanto hebt geleerd, of jouw Esperanto is nog niet zo
goed als je zou willen, ben je van harte welkom. Er wordt op verschillende niveaus les gegeven. De nadruk
ligt op het oefenen van het spreken in Esperanto in kleine groepen
Wanneer Het studieweekend vindt plaats op vrijdag 19 t/m zondag 21 november 2021.
Waar Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, Krikkenhaar 11, 7627 PA Bornerbroek.
De kosten voor dit studieweekend bedragen € 85,- pp. (leden van Esperanto Nederland en NEJ of andere
landelijke Esperanto-vereniging betalen € 75,- pp.) In de prijs zijn inbegrepen: lessen, het overige
programma, overnachtingen, maaltijden, koffie en thee tussen de lessen. Je krijgt je aanbetaling terug als
we in verband de pandemie dit weekend moeten annuleren.
De deelnemersbijdrage van deze bijeenkomst is laag. We willen iedereen een kans geven om deel te
nemen. Wil je een extra financiële bijdrage leveren, geef dan aan op het aanmeldingsformulier met wat
voor bedrag je de bijeenkomst wil steunen. Elke bijdrage is welkom.
Meer informatie en het aanmeldingsformulier op de website van Esperanto Nederland staan op de website
https://esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend/studieweekend.php

Eventa servo
Hoe kom ik de zomer door zonder fysiek naar een
esperanto-congres of studieweek te gaan? Het laatste
studieweekend is ook al weer even geleden!
Ga naar de website Eventa Servo
(https://eventaservo.org/). Hier zijn tientallen
bijeenkomsten te vinden die je digitaal kunt volgen.
Vaak via Zoom, maar soms via een andere manier. Klik
op de button ‘reta’ en er verschijnen minstens 200
mogelijk-heden voor de komende weken. Zie verder in
dit nummer op pagina 21.
Groeten, Ineke Emmelkamp
studsemajnfino@esperanto-nederland.nl
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